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A Natureza Das Coisas 

(Irah Caldeira) 
 
 

Se avexe não 
Amanhã pode acontecer tudo inclusive nada 

Se avexe não 
A lagarta rasteja até o dia em que cria asas 

Se avexe não 
Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa 

Se avexe não 
Amanhã ela para na porta da tua casa 

Se avexe não 
Toda caminhada começa no primeiro passo 

A natureza não tem pressa segue seu compasso 
Inexoravelmente chega lá 

Se avexe não 
Observe quem vai subindo a ladeira 

Seja princesa seja lavadeira 
Pra ir mais alto vai ter que suar 

  



 

 

Novas Cores 
 

Alguma coisa acontece na educação 
Que só quando cruzo a experiência 

e a fundamentação 
É que quando estudei por aqui eu nada aprendi 

Da dura história oculta em nossas cartilhas 
Da desesperança completa, das ideologias 

Ainda não havia como admitir a nossa incompleta 
Formação 

Alguma coisa acontece com a educação 
Que só quando cruzo a experiência 

e a fundamentação 
 

Quando eu encontrei pela frente o um ensino 
“sem gosto” 

Chamei de currículo o que vi, de currículo imposto 
É que nascido assim feito – o conhecimento 

A mente decora e só repete o que é velho 
Nada do que é interessante acaba sendo importante 

Impõe-se um estranho contexto, descarta o que 
eu conheço 

E quem tem outro ponto de vista ou verdade 
Aprende depressa a sonhar-se com mais liberdade 
O que é um começo, um começo, um começo, um 

começo 
 

O aluno espremido nas filas, nas salas, mazelas 
A força da “grade” que prende e destrói 

mentes belas 
Da “teia” que passa e que vai questionando as certezas 

Eu vejo surgir teus desejos, teus sonhos e espaços 
Tuas diferenças, semelhanças, saberes, culturas 

Planetárias, complexas, ilógicas, rumos 
da ciência 

Novos possíveis caminhos a descobrir 
E nossos alunos transforam os próprios valores 
E nossos alunos descobrem-se pesquisadores 

Planetárias, complexas, ilógicas rumos da ciência 
Novos possíveis a caminhos a descobrir 

E novos alunos recriam com seus professores 
E novos alunos já podem curtir “novas cores” 
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RESUMO 
 

A Educação Integral enquanto proposta capaz de promover o desenvolvimento dos 
sujeitos em suas múltiplas dimensões nos impõe a necessidade de refletir a 
formação docente e a prática curricular desenvolvida nas Instituições de Ensino, que 
trabalham na perspectiva de educar integralmente. Partindo dessa contextualização, 
a questão problematizadora deste estudo foi: em que consiste a formação dos 
professores para atuar em uma proposta curricular de Educação Integral nas 
escolas do munícipio de Ariquemes - RO? Em consonância com o questionamento 
apresentado, o objetivo geral foi analisar o processo de formação de professores 
para atuar na Educação Integral nas escolas do munícipio de Ariquemes - RO. Para 
o levantamento dos dados coletados, no estudo empírico foram utilizadas entrevistas 
semiestruturadas e gravadas e para a coleta das informações pessoais e 
profissionais utilizou-se de questionário semiestruturado. Foram sujeitos dessa 
pesquisa 03 (três) gestores, 03 (três) coordenadores pedagógicos e 15 (quinze) 
professores que atuam nas 03 escolas urbanas e municipais, que ofertam Educação 
Integral no município de Ariquemes - RO. Com vistas a responder ao problema e 
aos objetivos que a pesquisa se propôs foram criadas as seguintes categorias de 
análise: 1) Práticas Curriculares de Educação Integral, objetivando identificar à 
concepção dos profissionais investigados quanto ao Currículo de Educação Integral; 
2) Formação Docente, visando analisar em que consistia a formação dos 
professores que atuam em escolas que ofertam Educação Integral; e 3) 
Operacionalização do currículo na Educação Integral, pretendendo averiguar como 
ocorre a operacionalização do currículo, no que diz respeito ao desenvolvimento de 
uma proposta que visa a formação plena do sujeito. A interpretação dos dados 
seguiu os procedimentos da análise categorial de conteúdo conforme orienta Bardin 
(2011). Considerando as vozes reveladas no presente estudo, os resultados da 
investigação indicaram a compreensão dos sujeitos de que a Educação Integral 
deve ser promovida por meio de atividades diferenciadas aos educandos, para o 
desenvolvimento em várias áreas do conhecimento. As instituições de ensino 
investigadas que ofertam Educação Integral no município de Ariquemes-RO 
apresentam estruturas físicas inadequadas, recursos financeiros insuficientes e 
principalmente ausência de formação docente específica. Esses são alguns dos 
problemas encontrados no decorrer da pesquisa. Conclui-se mediante os resultados, 
a necessidade de refletir sobre os aspectos evidenciados no presente estudo, em 
especial à formação específica para atuar em projetos que visam educar 
integralmente, item necessário para operacionalizar práticas educativas que 
viabilizem o pleno desenvolvimento dos educandos. 
   
Palavras-chave: Educação integral. Formação Docente. Práticas Curriculares. 
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ABSTRACT 

 

Integral Education while capable of promoting the development of the subjects in 
their multiple dimensions imposes on us the need to reflect the teacher training and 
the curricular practice developed in the teaching institutions that work with the intent 
of educating integrally. Based on this contextualization, the problem at question of 
this study was: what is involved in the training of teachers to act in a curricular 
position of integral education in the schools of the municipality of Ariquemes - RO?  
In accordance to the questionnaire presented, the general objective was to analyze 
the process of teacher training to act in integral education in the schools of the 
municipality of Ariquemes - RO. For the collection of data, in the empirical study, 
semi-structured and recorded interviews were used. For the collection of personal 
and professional information a semi-structured questionnaire was used.  Three (3) 
managers, three (3) pedagogical coordinators and fifteen (15) teachers who work in 
the three urban and municipal schools, who offer integral education in the 
municipality of Ariquemes-RO, were subjects for this research. In order to respond to 
the problem and the objectives of the research, the following categories of analysis 
were created: 1 - Curricular Practices of integral education, aimed at identifying the 
conception of the professionals interviewed regarding the curriculum of integral 
education; 2 - Teacher Training, aimed at analyzing what consisted of the training of 
teachers who work in schools that offer integral education; and 3 – Operation of the 
curriculum in integral education, aimed to find out how the curriculum operation 
occurs, with respect to the development of a proposal that aims at the full training of 
the subject. The interpretation of the data followed procedures of categorial analysis 
of content as oriented by Bardin (2011).  Considering the voices revealed in the 
present study, the results of the research indicated that the subjects' understanding 
of integral education should be promoted through differentiated activities for learners 
and for development in several areas of knowledge. The educational institutions 
interviewed that offer integral education in the city of Ariquemes-RO present 
inadequate physical structures, insufficient financial resources and mainly a lack of 
specific teacher training. These are some of the problems encountered in the course 
of the research. It is concluded through the results, that there is a need to reflect on 
the aspects discovered in the present study, in particular the specific training to act 
on projects that aim to educate integrally, a necessary item to operate educational 
practices that enable the full development of students. 

 

Key words: Integral education. Teacher training. Curriculum practices. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Historicamente no Brasil, encontramos na década de 30, as primeiras ações 

de implantação de um modelo educacional, capaz de promover o pleno 

desenvolvimento das crianças e jovens. Concebido por vários educadores entre 

eles, Anísio Teixeira, esse entendimento de educação visava à construção de um 

modelo de escola, que garantisse aos alunos oriundos de famílias pobres, não 

apenas o currículo escolar (conhecimento intelectual), mas o currículo para a vida 

(formação para a cidadania). Para tanto os projetos educacionais nessa perspectiva 

previam a construção de espaços específicos de ensino. Nesses locais os 

educandos desenvolveriam no decorrer do dia, atividades organizadas em turnos, 

com vistas a promover sua formação integral. 

O manifesto dos pioneiros da educação nova de 1932 desencadeou 

inúmeras outras experiências de Educação Integral, que aconteceram ao longo da 

história no Brasil. Muitos desses relatos estão descritos em livros de autores como 

Gadotti (2009), Moll (2012) entre outros estudiosos que realizam pesquisas sobre a 

temática. Algumas dessas experiências encontram-se disponíveis em documentos 

oficiais do Ministério da Educação - MEC, como os cadernos da Série Mais 

Educação, os Cadernos do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e 

Ação Comunitária - CENPEC entre outras publicações, que promovem o debate 

acerca da Educação Integral. Esses documentos fomentam o diálogo nacional sobre 

Educação Integral e apresentam experiências exitosas, que podem contribuir para a 

conceituação, operacionalização e implementação de propostas de Educação 

Integral em outros lugares do país. 

Em Ariquemes, a primeira experiência de Educação Integral surgiu no ano 

de 2005. Em parceria com a Universidade Federal de Rondônia – Campus 

Ariquemes, o prefeito Confúcio Moura, então governador do Estado de Rondônia, 

que na época era o prefeito da cidade implantou oficialmente o Projeto Burareiro – 

Escola de Educação Integral - Escola dos Sonhos. O projeto inicial previa a jornada 

ampliada de seus alunos, oferecendo no contraturno cursos técnicos de curta 

duração. O aluno receberia a formação prevista no currículo escolar e no horário 

oposto aprenderia uma profissão que poderia contribuir com a renda de sua família. 

A escola Municipal Roberto Turbay foi a primeira a concretizar o projeto de 
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Educação Integral, instituição de ensino localizada no setor 10, ao leste da cidade, 

considerado como uma das regiões mais perigosas do município.  

Devido suas instalações não atender aos objetivos propostos no projeto, a 

unidade de ensino passou por uma reforma em seus espaços físicos, além disso, foi 

anexada à escola três salas do Centro da Juventude e alugado o espaço no Country 

Club para as atividades esportivas e culturais. Para o deslocamento entre a escola e 

locais citados foram alugados ônibus e os alunos eram conduzidos por monitores 

(MACIEL, 2007). 

Após um ano e meio de funcionamento, a Secretaria Municipal de Educação 

- SEMED resolveu ampliar o projeto de uma para cinco escolas municipais a ofertar 

Educação Integral em tempo integral. Na ocasião, a instituição de ensino onde 

trabalho foi contemplada para executar esse “novo modelo de educação”. Houve 

uma reunião com a SEMED, para informar a comunidade escolar sobre a 

implantação do projeto de Educação Integral. Essa decisão originou um grande 

desconforto, pois não havia conhecimento a respeito de como desenvolver as 

práticas pedagógicas, por essa concepção de educar o sujeito integralmente. 

Mesmo sem a formação necessária, os trabalhos foram iniciados. Na época eu 

lecionava em uma turma de segundo ano das séries iniciais, recordo-me muito bem 

dos problemas vividos, além da falta de formação, o material para trabalhar com os 

alunos era escasso, os espaços não eram suficientes e quase sempre inadequados. 

Para complicar, as refeições e algumas atividades culturais aconteciam em salas 

cedidas por uma igreja, localizada a alguns metros de distância da escola, mas no 

próprio setor (bairro). Os alunos e os professores faziam esse percurso caminhando. 

Por se tratar de uma nova proposta educativa, muitos pais/responsáveis 

começaram a participar da rotina escolar para observar as atividades realizadas no 

contraturno da escola. E foi nesse período que surgiram alguns questionamentos 

dos responsáveis quanto à infraestrutura, ao ensino aprendizado de seus filhos e 

outros aspectos. Diante das constantes reivindicações da comunidade, deu-se início 

a um longo debate acirrado entre os pais/responsáveis, instituição de ensino e 

Secretaria de Educação. Em consequência, as exigências da comunidade ao final 

do ano letivo de 2007, o “Projeto de Educação Integral”, foi retirado de nossa 

comunidade escolar. No ano letivo de 2008, apenas quatro (04) escolas municipais 

continuaram a oferecer Educação Integral em tempo integral no município.  



19 

 

No ano seguinte (2009) a prefeitura lança o projeto intitulado “Prêmio Escola 

Nota 101” como alternativa para destacar entre outros itens as ações inovadoras, 

executadas pelas escolas no município de Ariquemes-RO. Observando as 

premiações anuais, notei a consecutiva presença das instituições de ensino que 

ofertavam Educação Integral, entre as primeiras colocadas nas edições do referido 

projeto, surgiu-me algumas inquietações, pois enquanto profissional vivenciei outra 

realidade, como descrito anteriormente. 

Em 2014, ingressei na Universidade Federal de Rondônia-UNIR, como 

professora colaboradora no curso de pedagogia, Campus Ariquemes. O contato com 

pesquisadores e os constantes estudos, despertou-me o interesse em tornar-me 

uma pesquisadora. Encontrei em minha experiência profissional uma excelente 

temática de pesquisa. Refletindo sobre a constante evidência das escolas, que 

ofertavam Educação Integral na premiação no projeto Prêmio Escola Nota 10, 

surgiu-me o interesse em conhecer esses profissionais e o processo de formação 

permanente desses educadores. Essa inquietação deu origem a seguinte questão 

problematizadora: Em que consiste a formação dos professores para atuar em uma 

proposta curricular de Educação Integral nas escolas do munícipio de Ariquemes - 

RO? Essa indagação direcionou-me a elaboração do seguinte objetivo geral: 

analisar o processo de formação de professores para atuar na Educação Integral 

nas escolas do munícipio de Ariquemes- RO. Com intuito de promover respostas a 

problemática da pesquisa, emergiram os seguintes objetivos específicos: a) 

Identificar o entendimento dos gestores, coordenadores pedagógicos e professores, 

quanto à concepção do currículo de uma escola de Educação Integral; b) Verificar a 

formação continuada que recebem os professores que atuam em escolas que 

ofertam Educação Integral e; c) Averiguar como ocorre a operacionalização das 

práticas curriculares de Educação Integral no que tange a sua metodologia. 

                                            
1
  Prêmio Escola Nota 10 é um projeto idealizado pela Secretaria de Educação Municipal de 

Ariquemes, que tem como objetivo estimular o desenvolvimento da gestão democrática na escola, 
tendo como foco o compromisso com uma aprendizagem de qualidade; valorizar as escolas públicas 
municipais de Ensino Fundamental e os Centros Municipais de Educação Infantil, que se destaquem 
pela competência de sua gestão e por iniciativas e experiências inovadoras bem sucedidas na 
melhoria da aprendizagem e na formação integral dos educandos. O Projeto Escola Nota 10 faz uma 
avaliação das ações desenvolvidas durante o ano anterior, analisando 5 eixos: Gestão de Resultados 
Educacionais; Gestão Participativa; Gestão de Pessoas; Gestão Pedagógica e Gestão de Serviços e 
Recursos. Disponível em: <http:/ /www.ariquemes.ro.gov.br/pma-portal/public/noticias/educacao/ 
escolas-festejam-vitoria-do-premio-escola-nota-10>. Acesso em: 20 abr. 2017. 
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Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, de abordagem 

qualitativa. O presente estudo foi organizado em duas etapas específicas, o primeiro 

foi a fase bibliográfica que amparou-se na contextualização dos estudos de autores 

como Maciel (2007), Carvalho (2006), Cavaliere (2002), Coelho (2009), Gadotti 

(2009), Maurício (2009a), Moll (2012), Boto (1996), Manacorda (2007), Marx (1992) 

entre outros estudiosos que realizam pesquisas sobre a temática abordada, além 

dos documentos referentes à Educação Integral disponibilizados pelo MEC e a 

segunda etapa com a investigação empírica. 

Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas e 

gravadas e para a coleta das informações pessoais e profissionais utilizou-se de 

questionário semiestruturado. Foram sujeitos dessa pesquisa 03 (três) gestores, 03 

(três) coordenadores pedagógicos e 15 (quinze) professores que atuam em 03 

escolas urbanas e municipais que ofertam Educação Integral no município de 

Ariquemes - RO. As instituições de ensino participantes foram selecionadas por 

serem as únicas escolas municipais que ofertam Educação Integral no município. 

A pesquisa no lócus da investigação consistiu-se a etapa mais desafiadora 

na construção desse estudo, pois muitos professores optaram por não participarem 

da pesquisa. Devido a essa dificuldade, a coordenação pedagógica de cada 

instituição de ensino, organizou dias e horários para a realização das entrevistas 

(gravadas) com os docentes disponíveis. Essa estratégia de organização de horário, 

agilizou o processo investigativo e dessa forma todos os participantes contribuíram 

de maneira espontânea com a elaboração e a coleta de informações apresentadas 

neste trabalho. 

A presente dissertação foi estruturada em 06 (seis) seções. Na seção 

introdutória apresentamos a motivação pelo objeto da pesquisa, sua problemática, 

os objetivos, os sujeitos investigados e um breve panorama do lócus da 

investigação. 

Na segunda seção tratamos da origem, concepção, princípios e definições 

do termo Educação Integral. Na sequência, descrevemos o caminho histórico sobre 

as primeiras ações de educar integralmente e as primeiras iniciativas em terras 

brasileiras de implantação dessa concepção de oferecer aos educandos uma 

formação plena. Por fim, esboçamos as bases legais que amparam e fundamentam 

o direito à Educação Integral. 
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A terceira seção busca apresentar a importância da formação docente e as 

práticas curriculares necessárias para compor/elaborar uma proposta que visa a 

formação integral dos educandos.  

Na quarta seção apresentamos a questão problematizadora da pesquisa e 

seus desdobramentos descrevendo os objetivos geral e específico; os aspectos 

metodológicos; o tipo de pesquisa; a abordagem utilizada para esse estudo; os 

instrumentos usados para a coleta de dados; os procedimentos metodológicos; o 

método de análise; a caracterização dos sujeitos; a descrição do lócus da 

investigação, Ariquemes – RO e finalizando a seção apresentamos as pesquisas 

realizadas/finalizadas sobre Educação Integral pelo Programa de Pós-Graduação 

em Educação – Mestrado Acadêmico- UNIR. 

Na quinta seção, analisamos e discutimos os resultados desse estudo, 

apresentando a concepção dos sujeitos da pesquisa quanto as práticas curriculares 

na Educação Integral, sua operacionalização e o processo de formação docente 

realizado para atuar em escolas que ofertam Educação Integral no município de 

Ariquemes-RO. Esses dados coletados foram interpretados seguindo a técnica de 

análise categorial de conteúdo, conforme (BARDIN, 2011). 

Na sexta e última seção, tratamos as considerações finais pertinentes a essa 

pesquisa.  

Atualmente o Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR, conta com cinco pesquisas finalizadas sobre a 

temática Educação Integral2.  Como demonstra o quadro abaixo: 

 

Quadro 01 – Pesquisas realizadas pelo PPGE-UNIR 

Autor (a) Ano Linhas de Pesquisa 

Frutuoso 2014 

Políticas e Gestão Educacional Teixeira 2017a 

Silva 2017 

Marques 2016 
Formação Docente 

Silva 2017b 
Fonte: www.ppge.unir.br 

 

A linha de Políticas e Gestão Educacional realizou três (03) pesquisas com a 

temática Educação Integral. Frutuoso (2014) em seu estudo investigativo, o autor faz 

                                            
2
 Os estudos apresentados encontram-se disponíveis para download no seguinte endereço 

eletrônico: www.ppge.unir.br 
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uma análise entre o projeto Burareiro de educação integral proposto pela SEMED 

(2007) e o programa Mais Educação na cidade de Ariquemes- Rondônia; Teixeira 

(2017) investigou as possíveis contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para a 

organização do trabalho da Coordenação Pedagógica da Educação Integral 

Politécnica e Silva (2017a) desenvolveu sua pesquisa com o objetivo de verificar as 

possibilidades da educação integral politécnica no sistema público de educação de 

tempo integral em Manaus, pela perspectiva da pedagogia histórico-crítica. As 

dissertações de Frutuoso (2014) e Teixeira (2017) tiveram como lócus de pesquisa o 

município de Ariquemes-RO.  

A linha de Formação Docente conta com duas pesquisas encerradas sobre o 

tema EI. Marques (2016) realizou sua investigação com foco na Educação Infantil, 

seu trabalho de pesquisa verificou se as escolas municipais de Porto Velho – 

Rondônia, ofereciam às condições que possibilitariam a implementação da 

educação infantil na perspectiva da Educação Integral e Silva (2017b) que apresenta 

em seu estudo as aproximações e distanciamentos da educação integral presente 

na operacionalização do Programa Mais Educação nas escolas polos (rurais) no 

Município de Monte Negro – Rondônia. 

Nosso estudo adiciona as pesquisas já realizadas ao programa de Mestrado 

em Educação/PPGE-UNIR, um novo olhar ao processo de formação dos 

professores que atuam em escolas que ofertam Educação Integral. O presente 

estudo tem como foco a importância da formação continuada específica para esses 

profissionais, que visam em sua prática educativa contribuir para o pleno 

desenvolvimento de seus educandos. 
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2 EDUCAÇÃO INTEGRAL – CONCEITOS, PERCURSO HISTÓRICO E 

LEGISLAÇÃO  

 

A presente seção tem por objetivo apresentarmos os conceitos e definição, 

sobre o termo Educação Integral. Na sequência, faremos uma breve descrição 

histórica sobre as primeiras iniciativas de propiciar o pleno desenvolvimento ao 

sujeito. Em seguida, passaremos a expor as primeiras ações no Brasil quanto à 

implantação desse modelo de educação. E, por fim elencaremos as bases legais, 

que fazem referência, amparam e fundamentam o direito à Educação Integral. 

 

2.1 Conceitos e Definições do Termo Educação Integral 

 

Devido aos inúmeros entendimentos quanto ao conceito de Educação 

Integral, faz-se necessário uma aproximação para conceituar/definir o significado de 

educar integralmente.   

Tendo em vista essas especificidades, Gadotti (2009, p. 41) assinala: 

 

Há muitas maneiras de pensar a educação integral. Não há um 
modelo único. Ela pode ser entendida como um princípio 
orientador de todo o currículo, como a educação ministrada 
em tempo integral ou como uma educação que leva em conta 
todas as dimensões do ser humano, formando integralmente as 

pessoas.  
 

De acordo com a citação do autor, podemos verificar que não existe um 

modelo estabelecido para definir Educação Integral. Nesse sentido, essa concepção 

pode ser vinculada ao currículo e orientar suas ações nas instituições de ensino e 

materializada em tempo integral ou não. Quanto concepção de ensino deve 

compreender o sujeito em suas múltiplas dimensões e favorecer os caminhos de 

uma formação que tenha como objetivo final o aperfeiçoamento das potencialidades 

humanas.  

Visto que os avanços tecnológicos causaram um verdadeiro impacto sobre o 

homem, principalmente no modo de pensar e em seu processo de produção. A 

sociedade passou a exigir homens com capacidade de resolver e realizar múltiplas 

tarefas. Essas revoluções certamente trouxeram inúmeros benefícios para a 

humanidade. Em contrapartida, colocou a instituição de ensino como responsável 
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em articular mecanismos, que viabilizem o desenvolvimento pleno do homem. Vale 

reafirmar, que para a Educação Integral possa contribuir para essa transformação 

(formação completa) faz-se necessário compreender seu conceito e sua nova 

abordagem quanto às práticas curriculares, que devem ser operacionalizadas com 

vista a ampliar as possibilidades de formar-se integralmente.   

A partir desse contexto apresentado recorremos as contribuições dos 

autores Gonçalves (2006), Guará (2006), Gadotti (2006) e Maurício (2009) entre 

outros para entender o significado do termo Educação Integral. 

Tratando da definição de Educação Integral, Gonçalves (2006, p. 130) 

destaca que: 

 

O conceito mais tradicional encontrado para a definição de educação 
integral é aquele que considera o sujeito em sua condição 
multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como 
também na compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, tem 
afetos e está inserido num contexto de relações. [...] Acrescentamos, 
ainda, que o sujeito multidimensional é um sujeito desejante, o que 
significa considerar que, além da satisfação de suas necessidades 
básicas, ele tem demandas simbólicas, busca satisfação nas suas 
diversas formulações de realização, tanto nas atividades de criação 

quanto na obtenção de prazer nas mais variadas formas.  
 

Na visão do autor, educar integralmente estabelece a necessidade de uma 

formação capaz de atender o sujeito em suas múltiplas dimensões, não apenas o 

intelectual, mas um ambiente que valorize o sujeito enquanto ser humano, que 

possui sentimentos e vivências. Um sujeito que considera, além de suas 

necessidades básicas, suas demandas simbólicas e que procura realizar-se e obter 

prazer nas mais variadas formas.  

A compreensão apontada por Gonçalves (2006) converge com o 

entendimento de Guará (2006) no sentido de considerar o sujeito enquanto ser 

multidimensional. Nesse sentido, Guará (2006, p. 16) acrescenta: 

 

Na perspectiva de compreensão do homem como ser 
multidimensional, a educação deve responder a uma multiplicidade 
de exigências do próprio indivíduo e do contexto em que vive. Assim, 
a educação integral deve ter objetivos que construam relações na 
direção do aperfeiçoamento humano. [...] A educação, como 
constituinte do processo de humanização, que se expressa por meio 
de mediações, assume papel central na organização da convivência 
do humano em suas relações e interações, matéria prima da 
constituição da vida pessoal e social.  A educação integral reconhece 
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a pessoa como um todo e não como ser fragmentado, por exemplo, 
entre corpo e intelecto [...] esta integralidade se constrói através das 
linguagens diversas, em variadas atividades e circunstâncias [...] o 
desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivo, físico, social e 

outros se dá conjuntamente. 
 

Ao compreender o homem em suas múltiplas dimensões, o ato de educar 

precisa contrapor as inúmeras exigências do sujeito e de seu ambiente de convívio. 

Nesta perspectiva, o ato de formação precisa ampliar seu foco além do cognitivo, 

articulando ações para o desenvolvimento das outras dimensões existentes no ser 

humano.  Neste contexto, a Educação Integral precisa construir mecanismos para o 

aperfeiçoamento humano, promovendo a interação nas relações pessoais e sociais. 

Reconhecendo a completude entre o corpo e o intelecto humano e, esta 

integralidade construída por meio de vários contextos propiciará o desenvolvimento 

harmonioso de todos os outros aspectos (cognitivo, físico, social e afetivo).   

De acordo com Gadotti (2009, p. 97) o princípio geral da Educação Integral, 

é: 

 

Evidente [...] o da integralidade. O conceito de integralidade refere-se 
à base da educação, que deve ser integral, omnilateral e não parcial 
e fragmentada. Uma educação integral é uma educação com 
qualidade sociocultural. A integração da cultura, da saúde, do 
transporte, da assistência social etc. com a educação possibilita a 
integralidade da educação.  

 

A esse respeito Maurício (2009, p. 54) assinala que, a Educação Integral 

reconhece: 

 

[...] a pessoa como um todo e não como um ser fragmentado, por 
exemplo, entre corpo e intelecto. Entende que esta integralidade se 
constrói através de linguagens diversas, em variadas atividades e 
circunstâncias. A criança desenvolve seus aspectos afetivo, 
cognitivo, físico, social e outros conjuntamente. Não há hierarquia do 
aspecto cognitivo, por exemplo, sobre o afetivo ou social.  

 

No ponto de vista dos autores Gadotti (2009) e Maurício (2009), a 

integralidade é parte constituinte para uma proposta que visa educar integralmente, 

fator necessário para uma educação com qualidade social, construída a partir de 

variadas possibilidades/estratégias/contextos e experiências que garantem ao 
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sujeito, o pleno desenvolvimento de forma harmoniosa e horizontal, sem priorizar o 

intelecto sobre os demais aspectos humanos.  

Para Cavaliere (2002) a Educação Integral tem por princípio basilar 

reconhecer/acolher os educandos em sua multidimensionalidade, organizando 

práticas educativas diversas que contribuam para o desenvolvimento em todas as 

suas dimensões. Nessa vertente, a Educação Integral se estrutura na concepção de 

que o “ser humano que está para além das concepções redutoras que, em geral, 

predominam no contexto educacional, quando enfatizam, apenas, o aspecto 

cognitivo do ser humano” (FELÍCIO, 2012, p. 2). Prosseguindo em seus estudos 

sobre a temática Cavaliere (2006), acrescenta que a Educação Integral também 

surge na perspectiva de atendimento de crianças e jovens. Segundo a autora, a 

população, que mais precisa educar-se integralmente são as famílias que vivem em 

situação de pobreza ou são menos favorecidas. Nesse sentido, a Educação Integral 

precisa ser julgada como proteção social do sujeito, que sugere pensar em políticas 

que considerem além da educação, outras demandas que possam garantir o mínimo 

para uma sobrevivência digna e segura. 

Por esse entendimento, a autora complementa: 

 

Embora a educação integral apareça no imaginário popular como 
uma alternativa de prevenção ao desamparo das ruas e como 
programa de proteção social, além das expectativas de cuidado e 
proteção [...] há, nas famílias, o desejo de que o tempo maior de 
estudo seja uma abertura às oportunidades de aprendizagem, que 
são negadas para grande parte da população infanto-juvenil em 
situação de pobreza ou de risco pessoal e social (CAVALIERE, 2006, 
p. 21). 

 

Esse esclarecimento apresentado por Cavaliere (2006) é fortalecido na 

Cartilha Programa Mais Educação Passo a Passo (BRASIL, 2015), quando faz 

referência ao atendimento prioritário às escolas que apresentam baixo rendimento 

no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB3 ou encontram-se em 

estado de vulnerabilidade social. De acordo com Moll (2012) esta estratégia visa 

superar a política educativa compensatória desenvolvida ao logo da história.  

 

                                            
3
 Criado em 2007, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), formulado para medir a qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a 
melhoria do ensino. 
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Em se tratando de uma agenda em construção, com 
perspectivas reais de universalização, é louvável e necessário 
que se comece por aqueles historicamente excluídos ou com 
acesso restrito aos bens culturais e materiais da sociedade em 
função de suas condições concretas de existência (MOLL, 
2012, p. 141). 

 

Nesse sentido as ações vinculadas a formação plena, segundo a autora, 

assumem a Educação Integral como proposição capaz de efetivar o atendimento 

integral e a proteção social desses alunos. Destarte, garantindo o direito ao acesso a 

inúmeras oportunidades de aprendizagens e a proteção de seus direitos quanto 

cidadãos. Aumentando significativamente a possibilidade de ascensão social a 

população de famílias menos favorecidas.  

Fechando essas reflexões, quanto ao conceito de Educação Integral, Blasis 

(2011, p. 19) esclarece: 

 

Conceitos como o de educação integral carregam conteúdos 
históricos e programáticos que, dependendo do contexto em que 
aparecem e dos grupos que os utilizam descrevem expectativas 
diversas quanto a suas intenções e resultados 

 

Observamos em Blasis (2011) que ao longo do contexto histórico, o conceito 

de Educação Integral foi desenvolvido de forma polissêmica, sendo impossível 

entendê-lo por uma única vertente. Para a compreensão do termo, faz-se 

necessário, analisar o contexto, as políticas públicas e os interesses pessoais entre 

outras inferências que podem pautar/conduzir o trabalho pedagógico, estruturado 

em uma proposta que visa pleno desenvolvimento humano.  

Por essa compreensão, sobre a amplitude conceitual do termo Educação 

Integral, apresentaremos no tópico a seguir uma breve trajetória histórica sobre as 

iniciativas/ ações de Educação Integral. 

 

2.2 Educação Integral: Percurso Histórico 

 

O tema Educação Integral vêm ganhando centralidade nos debates 

nacionais devido ao aumento expressivo de escolas que ofertam Educação (em 

tempo) Integral em diferentes partes de nosso país.  

Para obter o entendimento, sobre o que vem a ser essa “formação mais 

completa do sujeito” e sua trajetória frente aos contornos das políticas de ampliação 
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de tempo escolar, utilizaremos as contribuições teóricas de Coelho (2009; 2009a; 

2009b) Gadotti (2009); Aranha (1996); Jaeger (1986); Carvalho (2006); Cavaliere 

(2004; 2007); Maurício (2009a); Moll (2013); Pestana (2014); entre outros teóricos, 

que fazem estudos sobre a temática.  

De acordo, com os estudos de Coelho (2009), a origem sobre o que 

conhecemos hoje como Educação Integral, surgiu na antiguidade, a Paidéia grega, 

sinalizava historicamente uma inquietação com a formação do corpo e espírito, para 

a constituição do homem. 

Em Gadotti (2009) encontramos o mesmo entendimento, apresentado por 

Coelho (2009) sobre a procedência de Educação Integral. De acordo com autor, “o 

tema não é novo; é tema recorrente desde a antiguidade. Aristóteles já falava em 

educação integral [...]” (GADOTTI, 2009, p. 21). Segundo Aranha (1996) o termo 

Páidéia foi criado por volta do século V a.c. e foi se conceituando de acordo com os 

momentos do pensamento educacional grego. Na educação grega as explicações 

predominantemente religiosas foram substituídas pelo uso da razão livre, da 

inteligência crítica, pela atuação da personalidade autônoma, capaz de estabelecer 

uma lei humana e não mais divina. Esse padrão de educação permitiu elaborar um 

ideal de formação/emancipação para o cidadão.  

A esse respeito, encontramos a seguinte colocação de Aranha (1996, p. 52): 

 

[...] A preocupação com a formação integral se expressa na frase de 
Platão: “Eles (os mestres de música) familiarizaram as almas dos 
meninos com o ritmo e a harmonia, de modo que possam crescer na 
gentileza, em graça e harmonia, e tornarem-se úteis em palavras e 
ações”. 

 

De acordo com o exposto pela autora, a educação grega era centrada na 

formação integral. Havia a preocupação em trabalhar o sujeito de uma forma mais 

ampla. O modelo de educação grega, nesta visão presumia a educação pela cultura, 

a tradição, a literatura, a justiça, a ética, a liberdade, o conhecimento e a virtude. Um 

modelo de formação mais completa, que tinha por objetivo principal formar 

concomitantemente o homem e o cidadão. A concepção grega de formação humana 

correspondia ao ideal de Homem, formado por um conceito ampliado de educação. 

Não havia a separação do homem de sua visão social, mas sim uma relação e essa 

conexão acontecia de modo a integrar as reflexões e ações de quaisquer naturezas 

(intelectual, físico, espiritual e, ética). 
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Na visão de Coelho (2009) esse entendimento sobre formação humana mais 

completa, presumia o que conheceríamos hoje como Educação Integral, uma 

educação onde não existia hierarquia entre experiências, saberes e conhecimentos. 

Uma formação complementar fundada no social, considerando o espírito não apenas 

do ponto de vista intelectual, formal ou de conteúdo, mas em relação a suas 

condições sociais. Seus estudos apontam o nascimento da Paidéia grega como um 

exemplo e o modelo indispensável para educação. Uma formação mais humana, 

sem caráter elitista e em um sentido de completude entre o homem e a visão social 

de mundo. Adaptando-se às necessidades e a cada etapa histórica e social da 

humanidade. 

Encontramos no revolucionário francês, no século dezoito, um modo 

semelhante de pensar a educação comum para todos. Buscando o desenvolvimento 

pleno das crianças, os jacobinos defendiam o direito ao ensino que poderia 

contribuir para alteração social e humana.  Em seus estudos sobre esse tema Boto 

(1996) descreve que as reivindicações nascidas no bojo da revolução francesa 

causaram um grande impacto na humanidade, pois traziam uma nova concepção de 

tempo e homem.  

Dentre os diretos reclamados estava à igualdade de oportunidades 

educacionais para o povo, que era excluído da escola. O plano de Instrução 

Nacional organizado por Condorcet4 (1743-1794), tinha como objetivo, articular um 

modelo de educação pública que tomasse a ação pedagógica como recurso para 

promover a equidade, com vistas a reduzir as desigualdades impostas, na ordem 

social, “de clivagens postas pela desigualdade de fortunas” (BOTO, 2003, p. 741). 

 

                                            
4 O Marquês de Condorcet – cujo nome era Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat – nasceu no dia 7 de 

setembro de 1743 na Picardia. Como estudioso marcou a história francesa com uma trajetória de 
conflitos, pois atacava abertamente os abusos realizados pela “sociedade” em relação aos menos 
favorecidos. Quando Condorcet foi nomeado presidente do Comitê de Instrução Pública da 
Assembleia Legislativa Francesa, ele percebeu ali a oportunidade de elaborar um plano de 
escolarização capaz de, por um lado, fazer justiça para as camadas menos privilegiadas da 
população, e ser, ao mesmo tempo, racionalmente projetado. Isso conduziria, progressivamente, à 
equalização das oportunidades de acesso à escola, e, por decorrência, a diminuição, na ordem 
social, de clivagens postas pela desigualdade de fortunas. O Plano de Instrução Nacional projetado 
por Condocert teria pequena repercussão na Assembleia Legislativa de 1792. Apenas foi lido à 
Assembleia Legislativa e, embora não tenha sido nem discutido, nem aplicado, exerceu muita 
influência sobre nos futuros projetos. Posteriormente, no século XIX, o mesmo plano seria alçado – 
pelo empenho de Jules Ferry na III República Francesa – como uma referência transnacional, 
pautando, como modelo, projetos e parâmetros reformadores da instrução pública nos mais variados 
países do continente europeu, inclusive na América Latina – muito particularmente no Brasil. 
Disponível em http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em 20/06/2016. 
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Dentro dessa ótica, Boto (1996, p. 16) assevera que: 

 

Reivindicar uma escola única, laica e gratuita universalizada para 
todas as crianças de ambos os sexos, significava conferir 
legitimidade ao prospecto de regeneração e de emancipação inscrito 
naquele período que presenciava o acelerar da história. 

 

Em suas análises sobre a Revolução Francesa e os princípios democráticos 

para a escola pública, a autora Boto (1996), sinaliza a reivindicação realizada como 

a premissa que tenderia para a universalização do direito à escola, a potencialização 

das oportunidades e o aperfeiçoamento humano. As inciativas executadas visavam 

rever as ações, em função de projetar o futuro mais digno e igualitário. Segundo 

Coelho (2009b) a revolução francesa concretizada pelos jacobinos e a Paidéia 

grega, foram conceitos historicamente produzidos que subsidiaram a busca por uma 

formação plena do homem.  

Nessa perspectiva, por uma Educação Integral encontramos no pensamento 

de Marx um modelo de formação que buscava integrar plenamente o trabalho 

produtivo e a educação intelectual, como possibilidade de emancipação do ser 

humano. 

Manacorda (2007) em seus estudos sobre Marx assinala que a divisão do 

trabalho, condicionava a divisão da sociedade em classes e consequentemente a 

divisão do homem, legitimamente apresentada pela separação do trabalho manual e 

mental. Esse homem dividido em duas dimensões (unilaterais) é representado entre 

o operário/trabalhador manual e as atividades intelectuais.  

Contrário ao sistema capitalista, Marx não acreditava em uma divisão entre o 

trabalho manual e intelectual (unilateral). Em sua opinião, a unilateralidade 

preparava o sujeito, apenas para o mercado de trabalho. Havia a necessidade de 

um homem completo (omnilateral). 

A omnilateralidade entende o homem como ser completo, natural, vivente, 

ativo, repleto de forças, ideais e capacidades. Elementos essenciais para torná-lo 

humano. Marx apontava essas necessidades, como vitais, porque acreditava que “o 

homem [...] é historicamente alienado pela organização capitalista do trabalho e [...] 

pelas ideologias que ela exprime, mas é também um ativo que, por meio do trabalho 

[...]” (CAMBI, 1999, p. 483). Por essa razão, Marx defendia uma formação mais 

abrangente, que possibilitasse: 
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[...] educação intelectual; educação corporal, tal como a que se 
consegue como os exercícios de ginástica e militares; educação 
tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter cientifico de 
todo o processo de produção e, ao mesmo tempo [...] no manejo de 
ferramentas elementares dos diversos ramos industriais (MARX E 
ENGELS, 1992, p. 68). 

 

Ao nomear o trabalho como processo educativo, Marx propunha o 

desenvolvimento harmonioso e integral do sujeito. Antagônico a produção de mais-

valia e a formação unilateral ele previa uma formação completa do homem, pela qual 

fossem desenvolvidos todos os seus sentidos e a capacidade de uma ampla visão 

sobre todo o sistema de produção (MARX E ENGELS, 1992). Uma preparação não 

apenas para o trabalho, mas uma condição necessária à vida e ao próprio sentido 

humano.  

Considerando os pensamentos de Manacorda (2007) e Marx e Engels 

(1992) verificamos que existe uma convergência no pensamento dos autores, no 

sentido de considerar o desenvolvimento humano de forma mais abrangente em 

suas múltiplas dimensões.  

As leituras e os estudos sobre a temática nos proporcionam ao 

esclarecimento de que a Educação Integral reconhece a pessoa como um todo e 

não fragmentado. Por esse entendimento não existe diferença entre corpo, 

sentimentos e intelecto. Esta integralidade é construída por meio das diferentes 

linguagens e variadas atividades/circunstâncias vivenciadas. Neste contexto, o 

desenvolvimento dos aspectos afetivos, cognitivos, físicos, sociais acontecem 

conjuntamente, pois o cognitivo também é organizado pelas emoções e situações 

vivenciadas pelo sujeito. Essa concepção amplia a visão no sentido de que em uma 

situação de aprendizagem não existe a possibilidade de separar apenas o cognitivo 

da pessoa, pois todas as outras dimensões (sociais/afetivas) encontram-se 

entrelaçadas entre si e o aprendizado acontece em meio a articulação de todas 

essas dimensões. 

Dessa forma, o conceito humano não se reduz a seu próprio corpo, mas 

inclui tudo o que o homem faz e produz. Ao produzir, faz se história/vida. Sendo 

sujeitos produzimos várias coisas e não apenas conhecimento. Produzimos valores, 

filosofias, arte, direito entre outros. Para fazer-se histórico, o homem produz cultura e 

ao apropriar-se de toda cultura se faz histórico. Essa apropriação da cultura é o que 
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denominamos de educação. Após obtermos essa compreensão sobre educação, 

poderemos pensar em educar integralmente o sujeito (PARO, 2009a).  

A seguir faremos uma breve explanação sobre as contribuições de Anísio 

Teixeira e Darcy Ribeiro à Educação Integral no Brasil. 

 

2.3 As Contribuições de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro para a Educação 

Integral no Brasil 

 

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova datado de 1932 representa a 

primeira proposta concreta, a favor da Educação Integral em nosso país.  O 

documento redigido por Fernando Azevedo apresentava em suas linhas a 

desarticulação do modelo educativo da época e vislumbrava a possibilidade de uma 

renovação educacional. Seus idealizadores lutavam para alterar as práticas 

pedagógicas vigentes, propondo ao Estado a organização de uma nova política para 

a educação, que garantisse ao sujeito a formação integral, uma escola única, laica, 

pública, obrigatória e de qualidade. 

 

A esse respeito Ghiraldelli (2009, p. 23) contribui ao dizer que: 

 

O documento de 1932 toma como ponto de partida a premissa de 
que a “educação varia sempre em função de uma ‘concepção de 
vida’, refletindo, em cada época, a filosofia predominante que é 
determinada, a seu turno, pela estrutura da sociedade”. Lembrando 
que cada classe tem suas opiniões particulares sobre educação [...] 
que “um longo olhar para o passado”, nos permite perceber que o 
ideal a ser alcançado pela educação varia segundo cada época, 
sempre “de acordo com a estrutura e as tendências sociais”, 
extraindo sua vitalidade da “própria natureza da realidade social” 5.  

 

O manifesto assinalava a necessidade de romper com as velhas práticas 

tradicionais e favorecer uma renovação na educação. Segundo o texto, a 

modernidade requeria novas ações frente aos problemas sociais que emergiam.  

Por esse entendimento, Cavaliere (2002a), destaca que o movimento 

originou: 

 

                                            
5
 Todas as aspas na citação são referentes ao texto original do “Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova”. 
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[...] novas ideias em educação que questionavam o enfoque 
pedagógico até em tão centrado na tradição, na cultura intelectual e 
abstrata, na autoridade, na obediência, no esforço e na concorrência. 
Para os reformistas, a educação deveria assumir-se como fator 
constituinte de um mundo moderno e democrático, em torno do 
progresso, da liberdade, da iniciativa, da autodisciplina, do interesse 
e da cooperação. As reformas nas instituições escolares visavam à 
retomada da unidade entre aprendizagem e educação , rompida a 
partir do início da era moderna, pela própria escolarização, e 
buscavam religar a educação à “vida” (CAVALIERE, 2002a, p. 252). 

 

Nesse sentido, a autora explana que o movimento contribuiu para a reflexão 

sobre o foco da educação na época que tradicionalmente servia aos interesses de 

classes sociais (burguesia). A partir desse movimento histórico, o processo 

educativo precisava ser visto como “uma maneira de romper com a educação 

classista que imperava” (KASSICK, 2008, pg.141) e propor uma educação articulada 

com a vida. Consubstanciando uma formação completa aos educandos. Atribuindo, 

ao Estado as ações necessárias, frente ao novo projeto educacional. 

Assim, nas palavras de Azevedo (1932) apud Gadotti (2009, p. 22): 

 

[...] do direito de cada indivíduo à sua educação integral, decorre 
logicamente para o Estado que o reconhece e o proclama, o dever 
de considerar a educação, na variedade de seus graus e 
manifestações, como uma função social e eminentemente pública, 
que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as 
instituições sociais [...]. Assentado o princípio do direito biológico de 
cada indivíduo à sua educação integral, cabe evidentemente ao 
Estado a organização dos meios de o tornar efetivo.  

 

Tomando as considerações do autor, verifica-se que os pioneiros da Escola 

Nova, defendiam a “educação integral como ‘direito biológico’ de cada indivíduo e 

como dever do Estado, que deveria garanti-lo” (GADOTTI, 2009, p. 22). Influenciado 

fortemente por esses ideais, Anísio Teixeira desencadeou uma trajetória de lutas na 

defesa pela democracia e por um modelo de educação democrático. Esses ideais 

foram basilares e constituíam-se como objetivo central na vida do expoente.  

Segundo Pagni (2008) em seus estudos sobre a vida e a obra de Anísio 

Teixeira, o autor assinala que, o educador possuía uma consciência perspicaz sobre 

a dimensão pública da tarefa intelectual que somente fazia sentido se a mesma 

estivesse a serviço de um projeto político-social a ser implantado e que levassem 

em conta os menos favorecidos. Em sua concepção de educação, seu projeto 

visava à possibilidade de progresso científico e tecnológico no Brasil. O educador 
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idealizava uma instituição de ensino para o povo, uma escola na qual “os filhos dos 

pobres”, tivessem uma formação completa, assim como era disponibilizado para os 

filhos da elite.  

Os sonhos do educador ultrapassavam o desenvolvimento intelectual, ele 

vislumbrava um espaço no qual os alunos pudessem ser reconhecidos como seres 

humanos e não apenas “futuros operários”. Em seu entendimento quanto a uma 

educação de qualidade, não bastava que os alunos tivessem o direito a escola, mas 

que essa instituição primasse pelo desenvolvimento pleno dos educandos e de suas 

potencialidades. Garantindo assim o direito de cada sujeito à Educação Integral.   Ao 

conceber a escola como função social, Anísio Teixeira tinha vistas para o progresso 

da sociedade. Esses ideais tinham como base “aspectos políticos-

desenvolvimentistas, o que constituiu pressuposto importante do pensamento/ação 

liberal no país” (COELHO, 2009b, p. 89).  

Influenciado pelos ideários de John Dewey6, Anísio Teixeira não se limitou a 

reproduzir os ideais do filósofo americano, mas construiu uma linha própria de 

pensamento para a educação brasileira. 

A esse respeito, encontramos a seguinte colocação de Nunes (2009, p. 25): 

 

O liberalismo deweyano forneceu a Anísio Teixeira um guia teórico 
que combateu a improvisação e o autodidatismo, abriu a 
oportunidade de operacionalizar uma política e criar a pesquisa 
educacional no país. Anísio Teixeira não assimilou Dewey 
incondicionalmente. Ao contrário dele, que acreditava no pleno êxito 
das reformas educativas em países poucos desenvolvidos pela 
ausência de tradições culturais arraigadas, Anísio Teixeira conhecia 
e denunciou criticamente a força dessas tradições na sociedade 
brasileira. Ao contrário de Dewey, que em nenhum momento indicou, 
na sua vasta obra, quaisquer medida de aferição de inteligência ou 
de escolaridade. Anísio Teixeira aplicou-as nas escolas da rede 
publica na década de 1930. Se Dewey permaneceu como pensador 
independente não se filiando a qualquer partido, para defender a 
reforma do governo municipal carioca, Anísio Teixeira chegou até a 
redigir um programa partidário. Se Dewey nunca entrou em uma 
polêmica entre escola confessional e escola pública. Anísio Teixeira 
mergulhou, em cheio nela. Anísio Teixeira assumiu também a crítica 
deweyana dirigindo à escola tradicional quanto à escola nova, o 

                                            
6
  John Dewey (1859-1952) Reconhecido como um dos fundadores do pragmatismo norte, e 

como representante principal do movimento da educação progressista norte-americana durante 
a primeira metade do século XX. Para Dewey era de vital importância que a educação não se 
restringisse à transmissão dos conhecimentos como algo acabado – mas que o saber e 
habilidade adquiridos pelo estudante pudessem ser integrados à sua vida como cidadão, como 
pessoa. Disponível em: https://deweypragmatismo.wordpress.com/sobre-john-dewey/&gt;. 
Acesso em: 20 jun. 2016. 
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respeito ao pluralismo e a um pragmatismo temperado pela formação 
em colégios jesuítas e sua experiência regional. 

 

Apesar de se identificar com o pragmatismo norte-americano, como 

podemos observar nas falas das autoras citadas, o educador brasileiro 

estruturou/conduziu o projeto de educação, com vistas para a melhoria da sociedade 

brasileira. Considerado como utópico, Anísio Teixeira sonhava com um país 

desenvolvido e, somente através da educação era possível transformar esse sonho 

em realidade. Sua luta era para construir um sistema nacional de educação no 

Brasil, que oferecesse qualidade aos seus educandos.  

Como nos diz Saviani (2000, p.173): 

 

Embora seguindo Dewey, estava atento às condições brasileiras e 
não transplantava, simplesmente, o sistema americano. Por isso, 
diferentemente da experiência americana, advogou em nosso país a 
organização de serviços centralizados de apoio ao ensino. Em outros 
termos: se Dewey nunca se preocupou com o sistema nacional de 
ensino e também nunca procurou construir instrumentos de aferição 
da aprendizagem e do rendimento escolar, Anísio Teixeira tinha essa 
preocupação e procurou, a partir das condições brasileiras, 
encaminhar a questão da escola pública na direção de um sistema 

articulado. 
 

O modelo de projeto educacional arquitetado pelo intelectual previa outro 

tipo de educação, vislumbrando um país “efetivamente educado e democrático onde 

a cidadania seria de fato, não retórica político-partidária” (CHAGAS; SILVA; SOUZA, 

2013, p. 72).  

Com relação a este modelo, Teixeira (1997, p.243) aponta: 

 

[...] haverá escolas nucleares e parques escolares, sendo obrigada a 
criança a frequentar regularmente as duas instalações. O sistema 
escolar para isso funcionará em dois turnos, para cada criança [...] no 
primeiro turno a criança receberá, e, prédio econômico adequado, o 
ensino propriamente dito; no segundo receberá, em um parque-
escola aparelhado e desenvolvido, a sua educação propriamente 
social, a educação física, a educação musical, a educação sanitária e 
o uso da leitura em bibliotecas infantis e juvenis. 

 

O projeto de Anísio Teixeira “visava alternar as atividades intelectuais com 

as práticas, como artes aplicadas, industriais e plásticas, além de jogos, recreação, 

ginástica, teatro, música e dança distribuídas ao longo do dia” (GADOTTI, 2009, p. 
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23). Para o educador seria necessário considerar o ambiente escolar como um lugar 

propicio para um desenvolvimento que contemplasse os aspectos físico, intelectual e 

moral, concomitante atividades que integrassem “o trabalho manual e o intelectual, 

sendo integral e racional ao mesmo tempo” (PATARRO; MACHADO, 2014, p. 117).  

Visando proporcionar aos alunos menos favorecidos a oportunidade de 

realizar atividades que proporcionassem autonomia, iniciativa, espírito de 

cooperação, tornando-os sujeitos conscientes de seus direitos e deveres, 

preparando-os para atuar como simples cidadãos ou líderes, mas sempre como 

agentes do progresso social e econômico e em harmonia com a comunidade escolar 

foi elaborado a proposta de construção do Centro Educacional Carneiro Ribeiro – 

CECR. 

A experiência com o CECR gerou uma repercussão em âmbito internacional, 

com elogios aos espaços projetados e ao modelo de ensino implantado. “Porém, 

sofreu também críticas, como a denúncia das condições precárias em que se 

encontravam as demais escolas do Estado” (SOUZA, 2016, p. 36). Além do CECR 

era previsto a construção de vários outros centros no estado da Bahia que 

implementariam o mesmo padrão de currículo.  

Mais que uma concepção de educação, Anísio Teixeira idealizou uma escola 

comum para todos, os centros transformariam “uma sociedade primitiva em uma 

sociedade moderna e técnica” (TEIXEIRA, 1959, p. 79). Em seu projeto inicial, o 

educador previa a construção de centros populares em todo o estado da Bahia, em 

que a escola: 

 

[...] desse às crianças um programa completo de leitura, aritmética e 
escrita, ciências físicas e sociais, e mais artes industriais, desenho, 
música, dança e educação física, saúde e alimento à criança, visto 
não ser possível educa-lo no grau de desnutrição e abandono em 

que vivia (TEIXEIRA, 1959, p. 84). 
 

O projeto educacional de Anísio Teixeira, segundo Saviani (2010, p. 212) 

buscava: 

 

[...] desenvolver uma educação integral, provendo de forma 
articulada a educação física, moral e cívica, desenvolvendo, nos 
alunos, hábitos higiênicos, despertando o sentido da saúde, a 
resistência e vitalidades físicas, a alegria de viver. 
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O projeto idealizado por Teixeira previa a construção de Quatro Escolas-

classe de nível primário com espaço para abrigar mil alunos cada, com 

funcionamento em dois turnos e uma Escola-parque, com sete pavilhões, destinados 

às chamadas práticas educativas, nesses locais os mesmos alunos completariam 

sua educação, em contraturno oferecendo aos alunos, um dia completo de 

permanência em ambiente educativo. Havia ainda, o planejamento da construção de 

uma residência, que seria destinada a atender 5% das crianças consideradas sem 

lar. 

Sobre e estrutura erguida para viabilizar a proposta educar integralmente, 

Ernica (2006) descreve: 

 

No bairro popular da Liberdade, em Salvador, foi implantado o Centro 
Educacional Carneiro Ribeiro, que deveria ser a referência para 
vários outros da cidade, o que não aconteceu. Foi desenhado um 
projeto arquitetônico para abrigar as atividades pensadas para esse 
projeto de educação integral e de atendimento em tempo integral. [...] 
Na Escola-parque, os alunos não eram agrupados só pela idade; 
mas sobre tudo, pelas suas preferências. Em sua área de 42 mil 
metros quadrados, foram construídos um pavilhão de trabalho, um 
ginásio de esportes, um pavilhão de atividades sociais, um teatro 
com 560 lugares, uma biblioteca, um restaurante, além de 
lavanderia, padaria e banco. As atividades eram oferecidas em 

diferentes setores (ERNICA, 2006, p. 23). 
 

Com o projeto em fase de conclusão, no dia vinte e um de outubro de mil 

novecentos e cinquenta e um (21/10/1951) foram inauguradas 03 (três) Escolas-

classe, em Salvador-Bahia. Nesses centros, as aulas do ano letivo eram realizadas 

durante um dia inteiro, mediante o regime de semi-internato e as atividades divididas 

em dois setores. Na “Escola-Classe” acontecia o aprendizado dos conteúdos 

previsto no currículo escolar, denominado como ensino intelectual e no contraturno 

designado pelo educador de “Escola-Parque” eram trabalhadas as atividades 

esportivas, artísticas, que buscavam o desenvolvimento do educando em outras 

dimensões do conhecimento. Somente em mil novecentos e sessenta e quatro 

(1964) a obra foi dada por concluída, 13 (treze) anos após sua inauguração e a 

residência que abrigaria 5% das crianças reconhecidas como abandonadas não foi 

construída. 

Nascido no bojo do pensamento anisiano o CECR, representa a 

concretização de um direito à Educação Integral e pública de qualidade a todas as 
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crianças. Apesar de sua “revolucionária arquitetura projetada por Oscar Niemeyer e 

na concepção pedagógica, a proposta conheceu seu acaso com o fim da 

democracia e início do regime ditatorial” (VASCONCELOS, 2012, p. 91).  

No final da década de cinquenta, na presidência do Instituto Nacional de 

Estudos Pedagógicos (INEP), Anísio Teixeira, juntamente com Darcy Ribeiro e 

outros expoentes da educação brasileira, formaram a comissão responsável pela 

organização do sistema de ensino, ao organizar o plano educacional da nova capital 

Teixeira (1957), previa a construção de 28 Escolas-Parque nas superquadras em 

Brasília.  

A esse respeito, Gadotti (2009, p. 23-24) assevera: 

 

Algumas foram realmente construídas, mas o projeto de Educação 
Integral de Anísio Teixeira não foi adiante. A primeira Escola Parque 
de Brasília foi inaugurada no mesmo dia da inauguração da cidade, 
21 de abril de 1960, na entrequadra 307/309 Sul [...]. Dois anos 
depois o próprio professor Anísio Teixeira (1962) reconhecia que o 
projeto havia sido desfigurado: dando prioridade ao aumento da 
matrícula, o tempo integral havia sido suprimido. 

 

De acordo com Gadotti (2009) o centro inaugurado em Brasília, foi 

construído em uma região de classe média alta e passou a atender os interesses 

dos alunos e a valorizar a humanidade. Retirando a iniciação ao trabalho prevista 

em sua proposta inicial.  

Na década de 1980, os Centros Integrados de Educação Pública - CIEPs, 

concebidos por Darcy Ribeiro retomam as iniciativas de oferecer escola de 

tempo/educação integral. Influenciado pelos pensamentos de Anísio Teixeira, Darcy 

retoma o ideal, sonhado, quase meio século atrás. Segundo sua própria declaração: 

 

Aprendi com o mestre Anísio Teixeira – e a duras penas tento 
cumprir este preceito – que o compromisso do homem de 
pensamento é com a busca da verdade. Quem está comprometido 
com suas ideias e a elas se apega, fecha -se à inovação, já não tem 
o que receber nem o que dar. É um repetidor. Só pode dar alguma 
contribuição quem está aberto ao debate (RIBEIRO, 1984, p. 3). 

 

Para o autor a escola pública brasileira, além de elitista e seletiva não era 

preparada para receber as crianças oriundas das classes menos favorecidas. Em 

sua concepção o projeto de escolas de Educação Integral possibilitaria a solução de 



39 

 

muitos problemas causados pelo sistema público de ensino. Por essa certeza, o 

autor enfatizava: 

 

Ao invés de escamotear a dura realidade em que vive a maioria de 
seus alunos, proveniente dos segmentos sociais mais pobres, o Ciep 
compromete-se com ela, para poder transformá-la. É inviável educar 
crianças desnutridas? Então o Ciep supre as necessidades 
alimentares dos seus alunos. A maioria dos alunos não tem recursos 
financeiros? Então o CIEP fornece gratuitamente os uniformes e o 
material escolar necessário. Os alunos estão expostos a doenças 
infecciosas, estão com problemas dentários ou apresentam 
deficiência visual ou auditiva? Então o Ciep proporciona a todos eles 
assistência médica e odontológica (Ribeiro, 1986, p.48). 

 

Intitulado “o modelo das escolas públicas do futuro” e arquitetado também 

por Oscar Niemeyer, foram construídos, em torno de quinhentos prédios escolares 

distribuídos por diferentes municípios do Rio de Janeiro. Os CIEPS disponibilizavam 

atendimento médico, odontológico, quadras de esporte, refeitórios entre outros 

benefícios. Outro diferencial apresentado nesta nova proposta, idealizada por Darcy 

Ribeiro, seria o fato de não haver reprovação. Os alunos não eram submetidos a 

provas anuais, ao invés, eram avaliados por objetivos. Durante o ano letivo se a 

criança não alcançasse o padrão estabelecido para a etapa em que se encontrava, 

no ano seguinte os professores continuariam a trabalhar esses objetivos, sem a 

necessidade de reprovar o educando. 

Segundo Maurício (2006, p. 66), a concepção pedagógica dos CIEPs:  

 

[...] buscava garantir a cada criança de 1ª a 4ª série um bom domínio 
da escrita, da leitura e do cálculo, instrumentos fundamentais sem os 
quais não se pode atuar eficazmente na sociedade letrada. De posse 
deles, a criança tanto poderia prosseguir seus estudos escolares 
como aprender por si mesma, livre, por esse aspecto, da 
condenação à exclusão social e habilitada ao exercício da cidadania. 
Outro principio orientador era o respeito ao universo cultural do aluno 
no processo de introdução da criança no domínio do código culto. A 
escola deveria servir de ponte entre a cultura do aluno, que sabe 
fazer muitas coisas para garantir sua sobrevivência, e o 
conhecimento formal exigido na sociedade. 

 

A autora assinala em seus estudos, que essa concepção de ensinar, 

habilitava o sujeito ao exercício pleno da cidadania. Essa estratégia evitaria o 

desânimo de muitos estudantes causado pela retenção, por não atingirem o 

progresso esperando todos os anos nas escolas. 
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No início dos anos noventa, após a aprovação dos Direitos da Criança, 

publicada oficialmente pela Organização das Nações Unidas – ONU, o governo de 

Fernando Collor (1990-1992) retoma o projeto de Educação Integral, dando-lhe um 

caráter mais assistencialista e mudando o nome para Centros Integrados de 

Atendimento à Criança - CIACs. 

O novo projeto previa a construção de cinco mil CIACs durante sua gestão. 

Esses centros seriam construídos em convênio com Estado e os munícipios até o 

fim de seu mandato. O primeiro CIAC foi inaugurado em Paranoá, na periferia de 

Brasília em novembro de mil novecentos e noventa e um (1991). Com o 

impeachment do presidente Collor, após dois anos do início de seu mandato, Itamar 

Franco (1992-1994) assume a presidência, e lança em 1993 o Programa Nacional 

de Atenção à Criança e ao Adolescente – PRONAICA. O Governo Federal para 

efetivar o programa, modifica novamente o projeto e altera o nome para Centros de 

Atenção Integral da Criança e ao Adolescente – CAICs. Essa nova versão “assume 

a política de Atenção Integral, com a criança em seu objetivo central, cercada de 

uma série de serviços sociais (entre eles a escola), que determinariam o 

atendimento integral, também em tempo integral, à sua formação cidadã” (BLASIS, 

2013, p. 16).  

Em 1995 as construções desses centros foram interrompidas e apenas 

duzentas unidades foram construídas. Ao longo de sua trajetória histórica, os 

centros receberam muitas críticas, por se caracterizarem apenas como plataformas 

política. Segundo Giolo (2013) os centros representam uma trajetória de ações 

precárias e experiências restritas quanto a educação de tempo integral no Brasil, 

que foram “truncadas” devido ao fato de gerar muitos gastos aos cofres públicos e, 

“[...] de qualquer modo, nunca fizeram parte das políticas gerais da educação 

brasileira [...]” (GIOLO, 2012, p. 94). 

As iniciativas realizadas por Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, marcaram 

fortemente o contexto histórico da educação brasileira. Os dois educadores 

ergueram “escolas-sonho” e vislumbraram através da educação, um Brasil 

efetivamente democrático.  Embora seus projetos tenham sido descontinuados pelas 

políticas públicas, inspiraram outras iniciativas de Educação Integral em nosso país. 

No próximo tópico apresentaremos as principais legislações concernentes a 

Educação Integral. 
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2.4 Educação Integral: O que diz a legislação 

 

Para materializar os ideais de Educação Integral é preciso primeiramente 

considerar o aspecto legal, que embasa e ampara as ações educativas voltadas 

para educar integralmente. 

A esse respeito, Guará (2009, p. 66) diz:  

 

O conceito de educação integral encontra amparo jurídico 
significativo na legislação brasileira, assegurando sua aplicabilidade 
no campo da educação formal e em outras áreas da política social. O 
arcabouço normativo oferecido pelo paradigma da proteção integral 
garante os direitos de toda criança ou adolescente a receber 
atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais, a 
aprender, a se desenvolver adequadamente e a ser protegida (o).  

 

Essa estrutura de leis garante as crianças e os jovens o direito de receber 

atendimento em todas as suas necessidades pessoais e sociais. Partindo da 

reflexão da autora, faremos a seguir o ordenamento constitucional legal, que faz 

referência ao direito à Educação Integral.  

No quadro 02, elencaremos a base legal que fundamenta o direito à 

Educação Integral a partir da Constituição Federal de 1988: 

 

Quadro 2 - Legislação que regulamenta a Educação Integral. 

Documentos  Abordagem/Referência 

Constituição 
Federal de 1988 

(CF) 

Art. 205 
Apresenta, a educação é como um direito humano promovido 
e incentivado pela sociedade. 

Art. 206 
Cita a gestão democrática do ensino público, o que também 
dialoga diretamente com a Educação Integral. 

Art. 227 
Corresponde ao conceito de Educação Integral, pois afirma 
que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, 
entre outros, o direito à educação. 

Lei de Diretrizes e 
Bases 9.394/96 

(LDB) 

Art. 2º 

Dispõe à educação, como dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3 
Enfatiza em seu parágrafo 2º, que o ensino fundamental 
poderá ser ministrado progressivamente em tempo integral, a 
critério dos sistemas de ensino. 

Art. 87 

Sinaliza no parágrafo 5º que, serão conjugados todos os 
esforços, objetivando a progressão das redes escolares 
públicas e urbanas de ensino fundamental para o regime de 
escolas de tempo integral. 

 
Estatuto da 

Criança e do 
Art. 53 

Estabelece à proteção integral às crianças e aos 
adolescentes e refere-se ao desenvolvimento e formação nos 
diversos aspectos. 
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Adolescente de 
1990 (ECA) 

Art. 59 

Reconhece o conceito de educação integral, no que tange 
aos municípios, estados e União devem fazer para facilitar o 
acesso das crianças e adolescentes a espaços culturais, 
esportivos e de lazer. 

Plano Nacional de 
Educação 2014-

2024 (PNE) 

Meta 2 

Prevê a Universalização do Ensino Fundamental de 9 anos 
para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo 
menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

Meta 6 

Visa oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 
50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 
25% dos (as) alunos (as) da Educação Básica.  Com a 
seguinte estratégia – ampliação do tempo: Promover, com o 
apoio da União, a oferta de Educação Básica pública em 
tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento 
pedagógico e multidisciplinares, inclusive culturais e 
esportivas, de forma que o tempo de permanência dos 
alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser 
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano 
letivo, com a ampliação progressiva da jornada de 
professores em uma única escola. 

Plano de 
Desenvolvimento 
da Escola (PDE) 

2007 

O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) aprovado 
em 2007, no Governo Lula, tem como objetivo melhorar 
todas as etapas da educação básica no Brasil. Dentre as 
ações de melhoria inclusas no PDE, destaca-se o Programa 
Mais Educação, que prevê a ampliação da educação em 
tempo integral no país, atuando como um indutor de um 
programa de educação integral para todas as escolas 
brasileiras. 

Fundo de 
Manutenção e 

Desenvolvimento 
da Educação 
Básica e de 

Valorização dos 
Profissionais da 

Educação – 
FUNDEB 

Lei nº 11.494, 
de 20 de junho 

de 2007. 
Decreto 6.253, 
de 13/11/2007 

Artigos 4º e 
20º 

Plano de Manutenção e o desenvolvimento da educação 
básica em tempo integral. 
 

Resoluções do 
Fundo Nacional 

de 
Desenvolvimento 
da Educação – 

FNDE 

Resolução/CD/ 
FNDE, N° 02, 
de 14 de Abril 

de 2016 

Destina os recursos financeiros, nos moldes operacionais e 
regulamentares do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE), a escolas públicas municipais, estaduais e do 
Distrito Federal, contribuindo para que estas realizem 
atividades de educação em tempo integral, em conformidade 
com o Programa Mais Educação. 

Fonte: Produção da pesquisadora 2016 

 

Apesar de não fazer referência explícita a Educação Integral, a Constituição 

Federal de 1988, apresenta indicadores significativos para ao desenvolvimento de 

ações educativas que promovam a ampliação do tempo escolar, qualidade de 

ensino e consequentemente o desenvolvimento pleno das crianças e jovens. O 

documento estabelece ao Estado a responsabilidade de promover programas de 

assistência integral e a construção de parcerias para cumprir o previsto na 

legislação.  
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Prosseguindo na legislação, a LDB (9.394/96) secunda os princípios 

constitucionais expostos anteriormente e ainda prevê segundo Guará (2009, p. 66): 

 

[...] o aumento progressivo da jornada escolar para o regime de 
tempo integral (arts. 34 e 87, § 5º), reconhece e valoriza as iniciativas 
de instituições que desenvolvem, como parceiras da escola, 
experiências extra-escolares (art. 3°, X). A previsão disposta no 
artigo 34 – de ampliação da permanência da criança na escola, com 
a progressiva extensão do horário escolar – gera para os pais a 
obrigatoriedade de matricular e zelar pela frequência dos filhos às 
atividades previstas. 

 

Essas indicações legais, além de prever a ampliação da jornada escolar, 

apontam para o crescente movimento em torno das participações de outras 

organizações que trabalham na interface educação/proteção social. 

Em consonância com a Constituição Federal e a LDB, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) em seu capítulo V, artigo 53, estabelece além da proteção, 

o direito ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Em seguida, no 

artigo 57 faz referência ao conceito de Educação Integral, quando ressalta o trabalho 

em parceria dos poderes legislativo municipal, estadual e federal para facilitar o 

acesso à cultura, esporte e lazer. 

Ainda no tange a legislação o PNE progride no sentido de apresentar a 

Educação Integral como objetivo para o ensino fundamental e a educação infantil. 

Garantindo como metas as seguintes ações: a ampliação progressiva da jornada 

escolar, a participação das comunidades na gestão da escola e incentivando a 

criação de conselhos escolares.  

Sequenciando nosso quadro o Plano de Desenvolvimento da Escola – PDE, 

criado pelo Ministério da Educação em abril de 2007, interliga ações para os 

diferentes níveis, modalidades e etapas da educação nacional, visando aprimorar as 

atuações, entre os estados, municípios e Distrito Federal, propondo um novo regime 

de colaboração, entre os entes federativos. Dentre as ações direcionadas a 

educação de tempo integral/Educação Integral, que compõem as metas do PDE, 

constitui-se o Programa Mais Educação7. Criado pela portaria normativa 

interministerial nº- 17, de 24 de abril de 2007. Visava fomentar a Educação Integral 

de crianças, adolescentes e jovens, por meio do apoio às atividades socioeducativas 

                                            
7
 Decreto nº 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Dispõe sobre o Programa Mais Educação. 

http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/port_17_12012010.pdf
http://educacaointegral.mec.gov.br/images/pdf/port_17_12012010.pdf
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no contraturno escolar, articulando ações entre os projetos de ensino desenvolvidos 

nas escolas. 

Substituindo o FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que vigorou de 1998 a 2006, o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 

Profissionais em Educação – FUNDEB, instituído pela Emenda constitucional 

nº53/2006 e regulamentado pela lei nº 11.494/2007 e pelo decreto nº 6.253/2007. 

Tornou-se responsável pela distribuição dos recursos vinculados à educação pelo 

país, levando em consideração o desenvolvimento social e econômico de cada 

região8. A contribuição do FUNDEB está relacionada ao fato de possibilitar a 

ampliação da oferta de Educação Integral considerando a distribuição dos recursos, 

não apenas pelo número de matrículas e modalidades da educação básica, mas sim 

pela ampliação de tempo escolar. 

Por sua vez o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em 

sua Resolução N. 2º de 14 de abril de 2016 dispõe sobre a descentralização dos 

recursos da educação, designando verbas diretamente na conta das escolas com 

intuito de fortalecer as ações de Educação Integral no âmbito do Programa Mais 

Educação. 

De acordo com o conteúdo apresentado podemos inferir que, a Educação 

Integral encontra respaldo em vários documentos legais existentes em nosso país. 

A esse respeito, encontramos a seguinte colocação de Guará (2009, p.66): 

 

Não se pode negar que o Brasil tem avançado muito em termos 
normativos, embora também exista uma reconhecida distância entre 
a lei e o ritmo das mudanças por ela sugeridas. Esse descaso no 
cumprimento das responsabilidades legais não diminui a exigibilidade 
do direito e o fato de que a população infanto-juvenil goze, hoje, de 
uma proteção legal expressiva, alinhada às indicações da 
Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança.  

                                            
8
 É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito 

Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes 
dos impostos e transferências dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, vinculados à 
educação por força do disposto no Art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda 
compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no 
âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na 
educação básica. O aporte de recursos do governo federal ao FUNDEB, de R$ 2 bilhões em 2007, 
aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no 
valor correspondente a 10% da contribuição total dos estados e municípios de todo o país. Disponível 
em:<http://portal.mec.gov.br/fundeb-sp-1090794249>. Acesso em: 20 out. 2016. 

http://portal.mec.gov.br/fundeb-sp-1090794249
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No que tange ao ordenamento legal é inegável o avanço da legislação, 

pertinente à Educação Integral, porém existe um distanciamento sobre o previsto na 

lei e sua efetivação na prática, pois muitos projetos enfrentam o descanso das 

autoridades competentes, desde sua implantação e principalmente no 

desenvolvimento de suas atividades. 

A ampliação do tempo escolar com vistas para a formação integral, exige 

condições mínimas para o desenvolvimento das atividades. Isso requer 

investimento, adaptações na estrutura física e aquisição de material para o trabalho 

pedagógico, dimensões indispensáveis para a efetivação de educar integralmente. 

Diante da implantação gradativa da Educação Integral nas escolas públicas, 

como previsto pela meta 6 do PNE, emerge também o debate quanto ao despreparo 

financeiro, material e profissionais nas instituições de ensino frente a esse novo 

modelo de educação.  

Um exemplo que retrata a preocupação sobre o processo de implantação 

nas escolas de Educação Integral no Brasil foi exposto em uma entrevista, fornecida 

as acadêmicas do curso de Pedagogia do Centro Universitário Ritter dos Reis, 

registrada no site do Portal da Educação9. Na entrevista a gestora (Leisa Severo) da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Paraíba - CIEP, em Porto Alegre, esclarece 

que a instituição não teria condições financeiras, nem funcionários e professores 

suficientes, para oferecer Educação Integral aos alunos em jornada escolar 

ampliada e disponibilizar a mesma qualidade de ensino prestada atualmente, essa 

situação retrata algumas dificuldades vividas em muitos lugares do país.  

Vale ressaltar que muitos projetos de Educação Integral são implantados 

com o mínimo de condições necessário para o atendimento aos alunos. Não existe 

uma organização na estrutura física, material ou de profissionais em muitos casos 

para implementar uma proposta na perspectiva de educar integralmente. Em geral, 

as atividades são iniciadas e no decorrer de seu funcionamento algumas 

adequações são executadas. Esse descanso no cumprimento da legislação, não 

remove a responsabilidade de nossos governantes, apenas demostra que existe o 

afastamento do previsto na legislação e as ações executadas em muitas instituições 

de ensino no Brasil. 

                                            
9
 Disponível em https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/a-

implantacao-da-educacao-integral-no-brasil/14001. Acesso 30/12/2017. 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/a-implantacao-da-educacao-integral-no-brasil/14001
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/a-implantacao-da-educacao-integral-no-brasil/14001
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Abordaremos a seguir a um esboço sobre o Programa Mais Educação, seus 

objetivos, finalidades e critérios, quanto ação capaz de viabilizar a qualidade social 

da escola de tempo integral no Brasil. 

 

2.5 Proposta Atual na Perspectiva de Educação Integral: Programa Mais 

Educação 

 

Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo 

Decreto 7.083/10, instituído em 2007 o Programa Mais Educação surge com o 

objetivo de ampliar a jornada escolar das escolas públicas e estaduais de ensino. 

Integrado as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE, o Programa 

Mais Educação surge como uma estratégia do Governo Federal de induzir a 

ampliação da jornada escolar e propor uma organização do currículo em uma 

perspectiva de Educação Integral. 

De acordo com o Manual Operacional de Educação Integral (2013) trata-se 

da construção de uma ação intersetorial entre as políticas públicas educacionais e 

sociais, contribuindo, desse modo, tanto para a diminuição das desigualdades 

educacionais, quanto para a valorização da diversidade cultural brasileira. Fazem 

parte o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério 

do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria 

Geral da União. 

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - 

SECAD fez a seleção das unidades escolares em 2013 obedecendo aos seguintes 

critérios: 

 

 Escolas contempladas com PDDE/Integral nos anos de 2008, 2009, 
2010, 2011 e 2012;  

 Escolas estaduais, municipais e/ou distritais que foram 
contempladas com o PDE/Escola e que possuam o IDEB abaixo ou 
igual a 3,5 nos anos iniciais e/ou finais, IDEB anos iniciais < 4.6 e 
IDEB anos finais < 3.9, totalizando 23.833 novas escolas;  

 Escolas localizadas em todos os municípios do País;  

 Escolas com índices igual ou superior a 50% de estudantes 

participantes do Programa Bolsa Família. (BRASIL, p. 19, 2009d). 
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Para receber repasse dos recursos e o acompanhamento ao Programa foi 

requerido das instituições de ensino o cumprimento dos prazos estabelecidos e das 

seguintes etapas: 

 

 Liberação de senhas no Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execução e Controle (SIMEC) para os técnicos das secretarias 
estaduais, distrital e municipais de educação (MEC) e para os 
cadastradores das escolas pré-selecionadas para o Programa 
(Secretarias);  

 Preenchimento no SIMEC do Plano de Atendimento pelas escolas 
que farão a adesão para o exercício de 2013, incluindo as escolas 
que já participam do Programa;  

 Validação pelas secretarias estaduais, distrital e municipais de 
educação do Plano de Atendimento das escolas e envio, via SIMEC, 
para avaliação do MEC; 

  Aprovação e finalização no SIMEC, pelo MEC, do Plano de 
Atendimento; 

  Confirmação do Plano Geral Consolidado no SIMEC pelas 

secretarias estaduais, distrital e municipais de educação (BRASIL, p. 
21, 2009d). 

 

No tocante a escolha dos estudantes o Manual Operacional de Educação 

Integral estabelece os seguintes critérios: a) estudantes que apresentam defasagem 

idade/ano; b) estudantes das séries finais da 1ª fase do ensino fundamental (4º e/ou 

5º anos), cujo existe maior saída espontânea de estudantes na transição para a 2ª 

fase; c) estudantes das séries finais da 2ª fase do ensino fundamental (8º e/ou 9º 

anos), onde existe um alto índice de abandono após a conclusão; d) estudantes de 

anos/séries onde são detectados índices de evasão e/ou repetência; f) estudantes 

beneficiários do Programa Bolsa Família. No tocante a formação das turmas, as 

mesmas devem ser compostas por 30 alunos, com exceção para as atividades de 

Estudo e Leitura.  

No que tange as atribuições, formação e vínculos profissionais o manual 

esclarece que o trabalho de monitoria deve ser realizado preferencialmente por 

universitários vinculados ao Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

- PIBID, com formação específica ou nas áreas de desenvolvimento das atividades 

ou pessoas da comunidade com habilidades apropriadas no caso das atividades 

relacionadas a capoeira, judô e etc. Cada monitor é responsável pelo 

desenvolvimento das oficinas em caráter voluntário, sendo ressarcido por turma 

trabalhada, o valor de 80,00 (oitenta reais) para as escolas urbanas e 120,00 (cento 

e vinte reais) para as escolas do campo. Suas principais atribuições são: 
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 Planejar e executar as atividades (oficinas) do programa; 

  Participar das reuniões com os pais para informar do progresso e 

deficiências dos alunos; 

  Desenvolver as atividades e (re) organizar ações pedagógicas quando 

necessário para o êxito das oficinas; 

  Assinar a folha de frequência do monitor do programa mais educação 

podendo o mesmo ser substituído se não estiver desempenhando suas atividades a 

contento; 

  Informar ao coordenador do Mais Educação a ausência de alunos 

faltosos para serem tomadas as devidas providências. 

 Zelar pela funcionalidade do Programa e integridade dos alunos 

durante a execução do mesmo; 

  Elaborar relatório mensal das atividades realizadas nas oficinas 

registrando inclusive com fotos; 

  Elaborar os planos de ação pedagógico junto aos coordenadores de 

acordo com o projeto politico pedagógico da escola; 

 Participar das capacitações ofertadas pela coordenação do programa 

ou pela coordenação da Diretoria Regional. 

  Encaminhar as folhas de frequência mensal dos alunos para o 

coordenador 

 

Quanto a gestão escolar o Programa Mais Educação atribui as seguintes 

obrigações: 

 

 Solicitar dedicação Exclusiva para o Coordenador do Programa,  

 Reunir os pais para informar sobre a implantação do Programa na 

Escola;  

 Verificar se os recursos já estão disponíveis tomar providencias junto 

ao banco:  

 Fazer tomada de preços, comprar o material de acordo com as 

orientações do manual Programa Mais Educação na Escola;  
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 Encaminhar ofício ao Departamento de Alimentação Escolar da 

Diretoria ou Secretaria Municipal solicitando os alimentos para o almoço e lanche, 15 

dias antes do início das oficinas;  

 Providenciar condições de oferta de banho, almoço e lanche para os 

alunos do Programa.  

 Acompanhar as atividades do Programa e as ações do coordenador.  

 Acompanhar as frequências dos profissionais e alunos do Programa e 

proceder os devidos encaminhamentos;  

 Zelar pela funcionabilidade do Programa e integridade dos alunos 

durante a execução do Programa;  

 Pagar os monitores de acordo com recebimento de frequência, sempre 

no 1º dia útil do mês, com recibo e cheque individual.  

 

Quanto ao coordenador pedagógico foram atribuídas as seguintes funções: 

 

 Planejar, Coordenar e acompanhar as atividades do Programa;  

 Organizar com o gestor o horário das oficinas e os Monitores para as 

oficinas de acordo com as exigências do Programa;  

 Organizar as turmas e fazer a relação dos alunos;  

 Zelar pela frequência dos educandos;  

 Participar das reuniões sempre que solicitado (sendo obrigatória sua 

participação);  

 Elaborar Plano de Ação Pedagógica junto aos Monitores de acordo 

com o Projeto Político Pedagógico da Escola;  

 Fornecer Relatório Semestral das atividades realizadas nas oficinas 

registrando inclusive com fotos;  

 Acompanhar o desenvolvimento das atividades dos monitores, 

inclusive faltas informando a direção para as providências necessárias;  

 Acompanhar a distribuição do lanche, almoço e banho dos alunos;  

 Zelar pela funcionalidade do Programa e integridade dos alunos 

durante a execução do mesmo.  
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As atividades fomentadas pelo Programa Mais Educação foram organizadas 

nos respectivos macrocampos, como descreve o quadro abaixo:  

 

Quadro 03 - Macrocampos e atividades previstas no Programa Mais 
Educação 

 

MACROCAMPOS ATIVIDADES 
Acompanhamento 

Pedagógico 

Matemática; Letramento; Línguas Estrangeiras; Ciências; História e 

Geografia; Filosofia e Sociologia. 

Meio Ambiente 
Com – Vidas – Agenda 21 na Escola – Educação para 

Sustentabilidade; Horta escolar e/ou comunitária. 

Esporte e Lazer 

Atletismo; Ginástica rítmica; Corrida de orientação; Ciclismo; Tênis 
de campo; Recreação/lazer; Voleibol; Basquete; Basquete de rua; 
Futebol; Futsal; Handebol; Tênis de mesa; Judô; Karatê; Taekwondo; 
Ioga; Natação; Xadrez tradicional; Xadrez virtual; Programa Segundo 
Tempo (ME) 

Direitos Humanos em 

Educação Direitos humanos e ambiente escolar 

Cultura e Artes 
Leitura; Banda fanfarra; Canto coral; Hip hop; Danças; Teatro; 
Pintura; Grafite; Desenho; Escultura; Percussão; Capoeira; Flauta 
doce; Cineclube; Prática circense; Mosaico. 

Inclusão Digital 
Software educacional; Informática e tecnologia da informação 

(PROINFO); Ambiente de Redes Sociais. 

Promoção da Saúde 

Alimentação saudável/alimentação escolar saudável; Saúde bucal; 
práticas corporais e educação do movimento; Educação para a 
saúde sexual; Saúde reprodutiva e prevenção das DST/Aids; • 
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas; Saúde 
ambiental; Promoção da cultura de paz e prevenção em saúde a 
partir do estudo dos principais problemas de saúde da região 
(dengue, febre amarela, malária, hanseníase, doença falciforme, e 
outras). 

Educomunicação 
Jornal escolar; Rádio escolar; Histórias em quadrinhos; Fotografia; 

Vídeo 

Iniciação à Investigação das 
Ciências da Natureza 

Laboratório, feiras de ciências e projetos científicos. 

Educação Econômica e 

Cidadania 

Educação econômica e empreendedorismo; Controle social e 

cidadania. 

Fonte: SILVA (2017, p. 51). 

 

Quanto aos critérios de seleção, cada escola deve selecionar no mínimo de 

cinco e o máximo de dez atividades, organizadas no mínimo em três macrocampos, 

e escolher pelo menos uma atividade do macrocampos “acompanhamento 

pedagógico”. Ficando a critério da escola a escolha de outras atividades nos demais 

macrocampos.  

Recentemente por meio da Portaria nº 1.144, de 10 de outubro de 2016 o 

Programa Mais Educação passou por uma reformulação, recebendo a partir de 
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então denominado “Novo Mais Educação” no qual as principais alterações estão 

disponibilizadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 04 - Mudanças ocorridas no Programa Mais Educação 

 

MAIS EDUCAÇÃO (2007-2016) 
NOVO MAIS EDUCAÇÃO 

(a partir de 2017) 

Objetivo: Objetivo: 

Contribuir para a melhoria da aprendizagem por 
meio da oferta de tempo integral, com jornada 
igual ou superior a sete horas diárias ou 35 
horas semanais no contraturno. 

Melhorar a aprendizagem em Língua 
Portuguesa e Matemática por meio da 
ampliação da jornada com carga horária de 
cinco ou 15 horas semanais no turno e 
contraturno. 

Como funcionava: Como vai funcionar: 

A escola deveria contemplar, obrigatoriamente, 
pelo menos uma atividade de acompanhamento 
pedagógico (focada em qualquer disciplina) com 
duração de seis horas semanais e outras três 
atividades nas áreas de Educação ambiental, 
esporte e lazer, direitos humanos, cultura e 
artes, cultura digital, saúde, comunicação, 
investigação no campo das Ciências da 
Natureza e Educação econômica. 

Há duas opções de carga horária: cinco ou 15 
horas. As escolas que optarem pelo primeiro 
modelo deverão realizar duas atividades de 
acompanhamento pedagógico (uma de Língua 
Portuguesa e outra de Matemática), dividindo o 
tempo igualmente entre elas. Já as que 
optarem pelas 15 horas, terão de contemplar as 
duas disciplinas com quatro horas dedicadas a 
cada uma e oferecer outras três atividades, 
divididas nas sete horas restantes. Essas 
últimas devem ser de livre escolha da escola 
nos campos das artes, cultura, esporte e lazer e 
estar inseridas no Sistema Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE) Interativo. 

Adesão: Adesão: 

As próprias escolas tinham que preencher o 
Plano de Atendimento, por meio do PDDE 
Interativo, já com a indicação das atividades a 
serem desenvolvidas. 

As secretarias municipais e estaduais de 
Educação devem indicar as escolas para 
participar do programa pelo módulo PAR do 
Sistema Integrado de Monitoramento Execução 
e Controle (Simec). A da carga horária pode ser 
indicada pela secretaria ou definida pelas 
escolas no PDDE Interativo. 

Recursos: Recursos: 

Podiam ser empregados em despesas de 
transporte e alimentação dos responsáveis pelas 
atividades, para a aquisição de material de 
consumo e na contratação de serviços. Os 
valores eram calculados de acordo com o 
número de turmas e estudantes para o período 
de seis meses, tendo como referencial os 
seguintes indicadores: 
- 160 reais por mês, por turma de 
acompanhamento pedagógico monitorada, para 
escolas urbanas e 240 reais para as rurais; 
- 80 reais por mês, por turma das demais 
atividades monitoradas, para escolas urbanas e 
120 reais para as rurais. 
- 10 reais por estudante informado no Plano de 
Atendimento da Escola. 

Podem ser empregados nos mesmos itens que 
o modelo anterior (veja à esquerda). No 
entanto, os recursos são correspondentes ao 
período de oito meses e têm como referencial: 
- 150 reais por mês, por turma de 
acompanhamento pedagógico, para escolas 
urbanas que implementarem carga horária 
complementar de 15 horas, 80 reais para as 
que aderirem à carga horária complementar de 
cinco horas e 80 reais para as atividades de 
livre escolha; 
- 15 reais por estudante informado no Plano de 
Atendimento da Escola, para escolas urbanas e 
rurais que implementarem carga horária 
complementar de 15 horas e 5 reais para as 
que implementarem cinco horas;  
- Para as escolas rurais, o valor por turma será 
50% maior do que o definido para as urbanas. 

Critérios de participação: Critérios de participação: 

http://pdeinterativo.mec.gov.br/
http://pdeinterativo.mec.gov.br/
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Ao analisarmos o quadro, verificamos que o “Novo Mais Educação” limita 

seu foco a aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática, não contemplando a 

arte e cultura, apenas as áreas do conhecimento que possuem relevância nos 

exames nacionais e apresentam baixos índices de aprendizado. 

Quanto a carga horária o antigo Programa regulamentava sua carga horária 

em no mínimo 07 (sete) horas diárias, com o novo formato a escola possui duas 

opções de organização de jornada ampliada de 5 ou 15 (cinco ou quinze) horas 

semanais. A carga horária organizará a escolha das atividades dentro dos 

macrocampos. A partir dessa reformulação as escolas que optarem pela ampliação 

de 05 (cinco) passarem a oferecer apenas atividades de Língua Portuguesa e 

Matemática, não contemplando as outras dimensões oferecidas pelo modelo “antigo” 

do Programa. Priorizando assim um reforço pedagógico para as disciplinas críticas. 

A adesão que anteriormente era feita pelas escolas, fica agora a critério das 

Secretarias municipais de Educação fazerem a indicação para as instituições devem 

participar do Programa pelo módulo PAR do Sistema Integrado de Monitoramento 

Para as escolas urbanas, os critérios eram já 
terem sido contempladas pelo programa Mais 
Educação e PDE Escolar, ter nota inferior a 4,6 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental e 3,9 
nos finais no Ideb ou 50% ou mais dos 
estudantes inseridos no Bolsa Família. As rurais 
precisariam estar localizadas em municípios com 
pelo menos 15% da população analfabeta, 25% 
em situação de pobreza ou 30% morando no 
campo. Também poderiam ser contempladas as 
instituições localizadas em assentamentos de 
100 ou mais famílias, áreas quilombolas ou 
indígenas. 

Prioriza escolas que já receberam recursos na 
conta PDDE Educação Integral entre 2014 e 
2016, com baixo nível socioeconômico e baixo 
desempenho no IDEB. 

Quem aplicava as atividades: Quem aplica as atividades: 

Monitores que eram preferencialmente 
estudantes universitários com formação 
específica nas áreas contempladas ou pessoas 
da comunidade com habilidades apropriadas 
(como mestre de capoeira e contador de 
histórias, por exemplo). Estudantes do Ensino 
Médio ou da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) também podiam desempenhar a função de 
acordo com suas competências, saberes e 
habilidades. As atividades não eram 
remuneradas, sendo ressarcidas apenas as 
despesas com transporte e alimentação dos 
voluntários. Não era recomendada a atuação de 
professores da própria escola, quando isso 
significasse ressarcimento com recursos do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). 

O trabalho é realizado pelo articulador da 
escola, o mediador de aprendizagem e o 
facilitador. Todos são voluntários. O primeiro é 
responsável pela coordenação e organização 
das atividades, devendo ser professor, 
coordenador pedagógico ou possuir cargo 
equivalente com carga horária mínima de 20 
horas, em efetivo exercício, de preferência na 
própria instituição. O mediador é quem realiza 
as atividades de acompanhamento pedagógico 
e atua articulado com os professores da escola. 
Já o facilitador realiza as outras atividades. 

Fonte: Portal Gestão Escolar: texto o que muda no Novo Mais Educação 



53 

 

Execução e Controle (Simec). No tocante aos recursos financeiros nota-se as 

seguintes alterações: regulamentação de valores diferenciados de acordo com a 

escolha da carga horária; um reajuste no valor para o aluno na escolha pela 

modalidade de 15 (quinze) horas semanais e a verba foi estendida para 08 (oito) 

meses. Os critérios de participação permanecem a priorizar os locais com baixo 

índice de rendimento de aprendizagem, periféricos ou comunidade com baixo poder 

aquisitivo, conservando assim o caráter assistencialista do Programa. 

No que tange as atividades permanece o aspecto voluntariado dos 

profissionais. As nomenclaturas sofrem alterações e são estruturadas da seguinte 

maneira: 

 O articulador recebe a função de coordenar e articular as ações do 

Programa, devendo pertencer ao quadro efetivo da escola;  

 O mediador torna-se responsável pelas atividades das áreas do 

currículo básico (Língua Portuguesa e Matemática) e orienta-se que estes tenham 

formação específica ou estejam cursando licenciatura na área de atuação;  

 Os facilitadores são os profissionais que desenvolvem as oficinas nos 

campos da arte, cultura, esporte etc. 

Embora não faça parte de nosso foco de pesquisa o Programa Mais 

Educação, compreendemos sua relevância por ser uma ferramenta indutora com 

vistas para formação na perspectiva de Educação Integral. Após a pesquisa 

bibliográfica sobre a temática, percebemos que a nova versão o “Novo Mais 

Educação” direciona como objetivo central a melhoria na aprendizagem de Língua 

Portuguesa e Matemática, primando apenas as disciplinas exigidas pelos exames a 

nível nacional. Reduzindo assim as ações, que visam promover o pleno 

desenvolvimento do sujeito, pois orienta estratégias específicas para o progresso no 

aprendizado das disciplinas críticas do currículo escolar. 

Esperamos que esses indicadores apresentados possam subsidiar outros 

estudos e que esclareçam os impactos causados por essa nova estrutura e 

operacionalização do “Programa Novo Mais Educação”. 

Abordaremos na sequência a formação de professores para atuar em uma 

perspectiva de Educação Integral. 
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3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Ao tratar o desenvolvimento dos alunos de forma multidimensional, a 

Educação Integral, impõe novos desafios à instituição de ensino e aos educadores. 

Educar integralmente exige novas práticas educativas, novos conteúdos e 

consequentemente um novo olhar sobre a formação dos professores. Esta seção 

objetiva apresentaremos algumas considerações sobre a importância da formação 

permanente dos educadores, que atuam em escolas que ofertam Educação Integral. 

 

3.1 Um olhar sobre a formação docente na perspectiva da Educação Integral 

 

Revendo a história da Educação Integral no Brasil encontramos no 

Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932, a iniciativa de um sistema 

público de ensino, que garantisse o direito biológico à Educação Integral. Para que a 

escola pudesse cumprir esse papel Anísio Teixeira julgava essencial: 

 

[...] que o prédio escolar e as suas instalações atendam, pelo menos, 
aos padrões médios da vida civilizada e que o magistério tenha a 
educação, a visão e o preparo necessários a quem não vai 
apenas ser a máquina de ensinar intensivamente a ler, a 
escrever e a contar, mas vai ser o mestre da arte difícil de bem 
viver. (TEIXEIRA, 1935, p. 39). (Grifo nosso)  

 

O trecho destacado evidencia duas preocupações do educador, uma está 

relacionada à estrutura física da escola que deveria atender aos padrões mínimos 

da vida civilizada e outra fomenta a formação dos professores como fundamental 

para que os mesmos tivessem a visão e o preparo necessário para atuar em uma 

proposta que visava educar integralmente e não se tornassem somente máquinas 

restritas a ensinar a ler, escrever e contar.  

Considerando a fala do autor, podemos inferir que a formação integral dos 

alunos, defendida pelo educador Anísio Teixeira, articulava ações para a formação 

docente. Nesse sentido, construir uma proposta de Educação Integral ordena um 

novo paradigma para a formação de professores. De modo geral, implica em 

compreender e ressignificar o processo educativo, reorganizando os espaços, tempo 

e os saberes. “Trata-se de desenvolver competências [...] que ampliem: sua visão e 

compreensão de mundo, de si mesmo e de outros; sua subjetividade; sua 
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possibilidade de pensamento e expressão; suas alternativas de escolhas” (BLASIS, 

2011, p. 93). 

O processo de formação docente é fator fundante para que as escolas que 

trabalham na perspectiva de Educação Integral consigam alcançar os melhores 

resultados, contudo é preciso que esses espaços formativos ofereçam condições 

para que o professor possa aprender, para então ensinar, repensando sua prática 

em busca de auxiliar o desenvolvimento da aprendizagem de seu aluno.  

Encontramos a seguinte fala de Demo (2008b) com relação ao processo de 

formação docente na Educação Integral em Tempo Integral (ETI): 

 

Professor precisa estudar. Deve ter tempo suficiente para isso 
durante seu trabalho, equilibrando atividades com alunos com sua 
proposta de estudo. O docente da ETI será de tempo integral [...] Aos 
docentes a ETI oferecerá, continuada e sistematicamente, 
oportunidades de formação permanente [...]. A distinção entre 
ensinar e aprender caduca, porque a referência substancial é 
aprender. [...] só ensina quem aprende. Em consequência, ambiente 
de aprendizagem não é só referência discente. É, antes, docente. 
(DEMO, 2008b, p. 04). 

 

Na busca pela melhoria na qualidade do ensino, as escolas que trabalham 

na perspectiva de Educação Integral em jornada ampliada, precisam repensar o 

processo formativo docente. Considerando que o professor possui como sua 

principal tarefa de socializar o conhecimento, o mesmo precisa primeiramente 

instrução, para então promover a socialização do conhecimento em sala de aula. 

Não existe a possibilidade de “ensinar” sem antes “aprender”. Nesse entendimento a 

aprendizagem não limita o foco ao estudante, mas estende-se ao docente que torna-

se também um aprendiz. 

Demo (2008b) ainda acrescenta: 

 

Não há como inventar uma ETI inovadora sem um professor 
inovador. Caso contrário, o professor vai apenas “dar mais aula”. [...] 
ETI adequada é uma escola com professores diferentes, que sabem 
aprender bem, pesquisam e elaboram, possuem texto próprio, são 
tecnologicamente corretos, cuidam sistematicamente da 
aprendizagem dos alunos, um por um, cercam-no de outras 
atividades complementares que possuem vínculo explícito com a 
aprendizagem. [...] a figura chave é o professor. (DEMO, 2008, p.3). 
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São inúmeras as exigências postas quando se tem o objetivo de formar 

plenamente o individuo, porém é preciso lembrar que o professor para ensinar  

necessita antes estudar, pois “ao lado do direito do aluno aprender, está o direito do 

professor dispor de condições de ensino e do direito de continuar estudando” 

(GADOTTI, 2009, p. 54). Para suprir as demandas impostas pela Educação Integral 

faz-se necessário qualificar o tempo de permanência dos alunos e professores nas 

instituições de ensino. Precisamos de novas ações educativas, que o professor não 

“fique só olhando para o estudante, ele tem que olhar para si também. Enquanto o 

estudante lê, o professor lê também [...] uma escola diferente se faz com professor 

diferente” (DEMO, 2016, p. 33).  

De acordo com documento do Ministério da Educação10, Brasil (2011), a 

Educação Integral impõe o desafio de tratar o conhecimento de forma 

multidimensional, isto exige um planejamento de ensino capaz de realizar conexões 

entre os diversos campos do conhecimento. Pressupõe ainda a integração dos 

saberes, contextualizando-os e favorecendo relação entre a vivência do aluno e o 

mundo. Nesta perspectiva, o grande desafio e tarefa da educação é o 

desenvolvimento do sujeito em sua totalidade. Nesse contexto, a formação do 

professor recebe um novo olhar. Não adianta vislumbrar a formação integral dos 

alunos sem antes direcionar o olhar ao educador, pois é ele quem mediará o 

caminho ao pleno desenvolvimento. Enquanto sujeito, o docente também precisa 

desenvolver sua integralidade, para que “possa compreender e dar significado ao 

processo educativo, como condição para a ampliação do desenvolvimento de seus 

educandos” (GUARÁ, 2006, p. 16). 

Diante do crescimento expressivo11 de adesão a Educação Integral, faz-se 

necessário repensar as políticas de formação permanente dos docentes que atuam 

nesses espaços. Trata-se de efetivar uma política que permita proporcionar a esses 

educadores, processos formativos que viabilizem momentos de estudos, 

qualificação, debates, reflexão, desenvolvimento profissional e promovam o diálogo 

e a construção de novos conhecimentos. 

Nesse sentido é preciso repensar ações que efetivem a consistente 

valorização desses profissionais, de modo a permitir a dedicação exclusiva e 

                                            
10

 Cartilha Tendências para a educação integral. CEPENC, 2011 
11 De acordo com os estudos de Moll (2012) no ano de 2011, 15.018 escolas aderiram ao 

Programa Mais Educação. 
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qualificação de sua prática educativa, frente às novas exigências estabelecidas pela 

Educação Integral. Esses indicadores sinalizam o desenvolvimento para o trabalho 

conjunto, entre os ambientes de formação. 

Tal constatação aproxima-se do pensamento de Gadotti (1995, p. 89):  

 

É preciso que tornemos os cursos de formação de educadores 
verdadeiros laboratórios de análises da realidade que vivemos e não 
apenas local, mas a nacional e internacional, pois, vivemos a era da 
aldeia global com muito mais razão do que no passado, podemos 
hoje dizer que tudo se liga a tudo. 

 

Segundo o autor, esses espaços formativos podem contribuir para análise 

das realidades vivenciadas pelos educadores nas instituições de ensino e 

constituírem uma verdadeira cadeia de conhecimentos. As informações produzidas 

nesses ambientes de formação docente podem nortear novas práticas educativas. 

 

Trata-se de construir redes horizontais de formação que interliguem 
sistemas de ensino, escolas e universidades, superando a tradição 
iluminista a partir da qual teoria e conceitos são transmitidos 
independentemente da complexidade das demandas das escolas em 
seus contextos (MOLL, 2012, p. 142). 

 

No entender da autora é preciso conhecer as escolas que ofertam Educação 

Integral em outro panorama, ultrapassando a teoria e constituindo sua formação em 

efetivo contato com a realidade das escolas e com os alunos. Essa articulação, entre 

a instituição de ensino e os espaços formativos, facilitará o aprimoramento dos 

sujeitos envolvidos e possibilitará a adequação dos conteúdos teóricos e práticos. 

Ao promover esses momentos as Instituições de Ensino Superior não eliminariam o 

caráter teórico, muito comum na formação inicial, mas passariam a contextualizar a 

teoria apresentada pelos estudiosos e a prática operacionalizada nas escolas que 

ofertam Educação Integral. Essa interação com a realidade proporcionaria 

consequentemente o aperfeiçoando na formação dos futuros profissionais.  

Diante da perspectiva da Educação Integral, torna-se necessário pensar, 

não apenas um perfil, mas as habilidades essenciais para o professor que visa 

trabalhar na proposta de pleno desenvolvimento do sujeito. De modo geral, existe a 

necessidade de profissionais que tenham uma nova visão de educação. Professores 

capazes de reinventar sua relação com seus educandos, com o currículo, além de 

visualizar as inúmeras possibilidades de aprendizagem que existem dentro e fora da 
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sala de aula. Embora pareça um desafio, esse educador tão necessário para efetivar 

o objetivo da Educação Integral, poderá ser construído a partir dos processos de 

formação permanente. 

Na visão de Guará (2006) educar integralmente exige educadores capazes 

de entenderem, as crianças como seres em desenvolvimento e que articulem ajuda 

para promover esse desenvolvimento, dispondo-se a aprender ou rever suas 

estratégias pedagógicas, para acolher, ensinar e estimular todos a crescerem em 

suas competências e talentos. Nessa perspectiva, o fazer docente assume novas 

responsabilidades no tocante ao ideal de emancipação humana. 

 

A escola de tempo integral exige professor de tempo integral. O 
professor que ministra aulas em um turno precisa acompanhar ou, ao 
menos, orientar as atividades realizadas no outro turno. Com isso, o 
professor terá dedicação exclusiva a escola e, com forma de 
preencher sua carga horária não precisará ministrar disciplinas para 
as quais não tem formação ou, que é mais dramático, dividir-se entre 
duas ou três escolas. E, mesmo que tenha de ministrar disciplinas 
para as quais não tenha formação, terá tempo necessário para 
estudar e prepara-se (GIOLO, 2012, p. 102).  

 

A compreensão apontada por Giolo (2012) converge com a necessidade 

encontrada por Gadotti (2009) quando autor explica: 

 

Vivemos em uma “sociedade aprendente” que exige do educador 
permanente atualização. E se falamos em educação integral como 
aquela que exige também um “educador integral”, isso significa que 
todos os profissionais ou trabalhadores em educação precisam, 
igualmente, aprender a lidar com os múltiplos espaços de 

aprendizagem. GADOTTI (2013 p. 13). 
 

Por esse entendimento Maurício (2015, p. 100) destaca: 

 

[...] educação integral implica pensar na formação e habilitação 
desses sujeitos e nas suas condições de trabalho. [...] são 
necessários profissionais cuja formação esteja à altura de 
desempenhar esse trabalho pedagógico.  

 

Conforme podemos observar os pensamentos de Giolo (2012) e Gadotti 

(2013) convergem no sentido de que a escola de tempo integral necessita de 

professores de tempo integral. Um profissional capaz de dedicar-se exclusivamente 

a escola, sempre aberto a novos aprendizados. E se complementam direcionando 
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possíveis exigências de uma instituição de ensino, que trabalha com o objetivo de 

desenvolver plenamente seus educandos. Educadores que além de ministrar suas 

aulas, possam acompanhar seus alunos no contraturno e se não for possível 

consiga orientá-los no turno oposto. Evitando assim ministrar outras disciplinas das 

quais não possui formação ou necessite trabalhar em várias escolas, para prover o 

sustento entre outros agravantes que permeiam a profissão docente GIOLO (2012).  

Gadotti (2013) acrescenta ainda que além dos docentes os demais 

profissionais, precisam preparar-se para lidar com os múltiplos espaços de 

aprendizagens. Maurício (2015) complementa que a Educação Integral necessita de 

pessoas capacitadas para promover o pleno desenvolvimento, por essa vertente ela 

implica em refletir a formação dos envolvidos nesse processo de educar 

integralmente.  

Em seus estudos sobre o trabalho docente, o autor Giolo (2012) ressalta que 

nos discursos direcionados a qualidade na educação, sempre se voltam os olhares 

para o educador. O discurso é sempre o mesmo, os professores estão mal 

formados, desmotivados e ministram disciplinas para qual não recebeu formação. O 

autor ressalta que tudo isso é verdade, mas apenas levantar o problema não vai 

ajudar a solucioná-lo. Ainda mais quando o problema é visto apenas com o intuito de 

criticar o professor e esperar que ele (o docente) em um passe de mágica faça uma 

revolução pessoal e comece a ministrar aulas dentro do esperado. “Não é assim. 

Não será assim” (GIOLO, 2012, p. 102).  

Vários fatores podem contribuir para perda da qualidade na educação 

(emocionais, financeiros, saúde), mas atribuir ao professor essa responsabilidade, 

não ajudará em nada para mudar. A qualidade da educação está vinculada as 

condições do trabalho docente e sugere o reconhecimento profissional e, a sua 

valorização social enquanto educador. O educador não pode ser encarado: 

 

[...] como o vilão das mazelas que povoam o espaço escolar tais 
como: o descompasso entre a teoria e a critica, o fracasso escolar, 
os problemas de indisciplina e, até mesmo de violência, dificuldades 
de aprendizagem entre outras problemáticas enfrentadas na escola. 
(FACCI, 2004, p. 21). 

 

Para o autor, o professor não pode ser visto como único culpado pelas 

falhas que acontecem nas escolas. Existe uma variedade de fatores que, pode 

contribuir para desencadear a baixa qualidade de ensino. As inúmeras 
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reponsabilidades assumidas pelas instituições de ensino podem contribuir para 

agravar ainda mais o quadro educacional. 

Enquanto as demandas aumentam nas escolas, a valorização docente 

acontece de forma lenta e isso causa impacto na formação dos professores. 

Conforme referencia Saviani (2015, p. 150):  

 

[...] as condições de trabalho docente têm um impacto decisivo na 
formação, uma vez que elas se ligam diretamente ao valor social da 
profissão. Assim sendo, se as condições de trabalho são precárias, 
isto é, se ensino se realize em situação difícil e remuneração pouco 
compensadora, [...] os cursos de formação de professores terão de 
trabalhar com alunos desestimulados e pouco empenhados, o que 
refletirá negativamente em seu desempenho. 

 

A qualificação do ensino e aprendizagem passa necessariamente por 

superar todos esses fatores que criam obstáculos à promoção de uma formação 

plena. Por estar no centro do processo educativo, é imprescindível direcionar ações 

que contemplem à formação do educador, bem como assegurar condições dignas 

ao exercício da profissão. Agregar valor à profissão docente significa também 

reverter o quadro de desestímulo ao ingresso à carreira do magistério, atraindo à 

docência, novos profissionais comprometidos com as transformações sociais através 

da educação. 

Independente da concepção ou modalidade de educação adotada, a 

formação de professores deve ser um dos aspectos centrais da proposta 

pedagógica, uma vez que o docente é o responsável direto pela condução do 

processo de ensino e aprendizagem e suas ações são fundamentais e decisivas 

para o alcance das finalidades educacionais. 

Pensar a efetivação de um currículo na perspectiva de uma educação plena, 

a formação docente assume desafios ainda maiores, considerando a natureza das 

atividades desenvolvidas com a necessária articulação do currículo em tempos e 

espaços educativos ampliados. 

Por esse entendimento, a implementação de uma proposta de educação 

integral exige uma profunda reflexão acerca da formação docente. Gadotti (2013, p. 

110) ao abordar a questão coloca que: 

 

[...] a primeira pergunta que costumo fazer é esta: O que o seu 
programa de educação integral está fazendo para melhorar a 
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aprendizagem dos alunos? E, como ao direito do aluno corresponde 
um outro direito que é o direito do professor de ter condições de 
ensinar e aprender, continuo perguntando: O que o seu programa de 
educação integral está fazendo em relação à formação continuada 
dos Professores?  

 

Infere-se no posicionamento crítico do autor acima assinalado que o direito 

de aprender do educando está intimamente ligado ao direito de ensinar do professor.  

Nesses termos dadas as especificidades da ação docente, sua formação nunca está 

completa. Por esse entendimento é imprescindível que no exercício de suas 

atribuições o educador desenvolva: 

 

[...] inquietação, curiosidade e pesquisa. O conhecimento não está 
acabado; exploração de “seu” saber provindo da experiência através 
da pesquisa e reflexão sobre a mesma; domínio da área específica e 
percepção do lugar deste conhecimento específico no ambiente mais 
geral; superação da fragmentação do conhecimento em direção ao 
holismo, ao inter-relacionamento dos saberes, a interdisciplinaridade; 
identificação, exploração e respeito aos novos espaços de 
conhecimento (telemática), domínio, valorização e uso dos novos 
recursos de acesso ao conhecimento (informática); abertura para 
uma formação continuada. (MASETTO, 1994, p. 96) 

 

Todas essas dimensões apontam para o tamanho do desafio para a 

qualificação da ação docente, uma vez que a formação desse profissional vai muito 

além do domínio técnico-científico da sua área ou disciplina que ministra. Frente a 

isso é fundamental que a formação do professor também seja integral e que este 

esteja aberto a permanente atualização, pois a globalização e os avanços 

tecnológicos e científicos conferem grande velocidade às transformações sociais e 

nas diversas áreas do conhecimento. Nesta mesma direção, Demo (2008, p. 49) 

afirma que “nenhuma profissão se desgasta mais rapidamente que a do professor, 

precisamente porque lida com a própria lógica de reconstrução do conhecimento”. 

Isto significa dizer que o professor precisa estar atento aos novos conhecimentos e 

práticas, não apenas acompanhar essa evolução, mas, sobretudo contribuir com a 

promoção da aprendizagem, transformando informação em conhecimento. 

No sentido de normatizar o exercício do magistério, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDB, em seu Artigo 62 estabelece que: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 



62 

 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nos 5 (cinco) primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida 
em nível médio na modalidade normal.  

 

Ainda no âmbito da legislação educacional brasileira, no que tange a 

valorização dos profissionais do magistério, o Artigo 67 assegura que cabe aos 

sistemas de ensino promovê-la nos termos dos estatutos e planos de carreira, 

considerando os seguintes aspectos: 

 

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 
licenciamento periódico remunerado para esse fim; III - piso salarial 
profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação ou 
habilitação, e na avaliação do desempenho; V - período reservado a 
estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho; VI 
- condições adequadas de trabalho. Parágrafo único. A experiência 
docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer 
outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 
sistema de ensino.  

 

Neste contexto, verifica-se a necessidade de ampliar os investimentos em 

educação de modo a garantir o direito de ensinar e aprender com qualidade. Nesse 

entendimento, os sistemas de ensino e os e as instituições educacionais precisam 

estar articuladas para promover formação profissional e condições dignas à prática 

docente, considerando que esses fatores são primordiais para o desenvolvimento 

das potencialidades dos educandos. 

 

Consonante, Blasis (2011, p. 95), argumenta que: 

 

É no bojo dessas últimas considerações que precisamos reforçar a 
urgência de programas de Formação extensivos a todos os agentes 
e educadores responsáveis pela tarefa educativa, considerando seus 
diferentes perfis e contextos. 

 

Para o aperfeiçoamento e cumprimento da Lei que trata da formação e 

valorização do magistério é importante observar o que pontua Freitas (1992, p. 10): 

 

[...] enquanto o Estado não mediar uma ação conjunta entre escolas 
normais, universidades (principais agências formadoras) e 
secretarias de educação (principal agência contratante) não 
reverteremos este quadro. Isto passa por uma transformação global 
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de toda a legislação que regulamenta a formação e atuação deste 
profissional, com o objetivo de garantir formação de qualidade e 
valorização profissional. 

 

Nesses termos, o Estado precisa assumir seu papel enquanto promotor e 

articulador de políticas públicas permanentes de formação docente para viabilizar as 

condições necessárias ao pleno desenvolvimento da ação docente, considerando 

ser essa condição fundante para qualificar o processo de ensino e aprendizagem, 

especialmente quando se busca formar integralmente é extremamente necessário 

“reconhecer que não se pode fazer educação e ensino sem profissionais 

devidamente preparados para este trabalho” (GATTI, 2000, p. 90). 

O avanço acelerado do conhecimento e as tecnologias exigem do professor 

a revisão dos conhecimentos adquiridos em sua formação inicial, pois vivemos em 

uma época assinalada por constantes transformações e essas alterações implicam 

diretamente com a prática docente. Por esses indicadores percebe-se o quanto a 

formação é importante para o professor, pois é a partir dela que irá refletir sobre sua 

prática em sala de aula e articular novas ações para promover o aprendizado de 

seus alunos.  

Por ser um processo abrangente e complexo a formação docente deve ser 

realizada durante a vida profissional de cada professor, primando sempre por criar 

espaços no qual as práticas executadas em sala de aula possam ser ressignificadas, 

que favoreçam trocas de conhecimentos entre os envolvidos, possam auxiliar a 

produção de novos conhecimentos e principalmente promovam o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos docentes. Nesse sentido, o autor Nóvoa (1995) discute a 

temática da formação dos professores, como essencial para produzir uma postura 

critico-reflexivo em cada profissional, posto que “[...] estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projetos 

próprios, com vistas à construção de uma identidade, que é também uma identidade 

profissional”. (NÓVOA, 1995, p. 25). 

Sobre esse assunto o autor esclarece: 

 

 [...] A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 

conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um 
trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) 
construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso é 
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência [...] formação implica um investimento pessoal, um 
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trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos 
próprios, com vista à construção de uma identidade, que é 

também uma identidade profissional (NÓVOA, 1995, p.25). 
 

O ato de aprender torna-se essencial no magistério, quanto profissional o 

docente precisa pensar em sua formação e isso implica em investimento pessoal 

para a construção de uma nova identidade profissional e pessoal. A concepção de 

aquisição de técnicas e de conhecimento deve ser ultrapassada, a formação 

docente é um momento de socialização e configuração profissional, segundo o 

autor.  

Nesse sentido, as ações formativas para o professor podem desempenhar 

um papel importante na articulação de uma "nova" profissionalidade docente, 

estimulando a emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de 

uma nova cultura nas escolas. Por esse entendimento, a formação precisa ser vista 

como um processo permanente integrado no cotidiano dos professores, voltado para 

o seu desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Fazendo referência à 

produção de autonomia, promovendo a preparação de professores reflexivos, 

capazes de assumir seu próprio desenvolvimento profissional, participando 

ativamente na implantação de políticas educativas.  

Para tanto faz-se necessário repensar a prática de formação docente 

executada e projetar espaços formativos que desenvolvam ações na dimensão 

coletiva, possibilitando a esses profissionais a capacidade de construir 

conhecimento com base em sua vivência diária e principalmente pautadas no 

diálogo entre os professores para consolidar os saberes necessários para a uma 

prática profissional inovadora. 

No âmbito escolar a eficácia desses espaços formativos dependerá 

exclusivamente do esforço interno dos gestores em planejar e organizar esses 

momentos, estabelecendo como prioridade a formação docente, visando sempre a 

melhoria do ensino.  

Neste contexto pensar a formação de professores na perspectiva de 

Educação Integral implica em repensar a ação docente e os procedimentos de 

ensino, com o objetivo de promover o pleno desenvolvimento dos educandos. Isso 

pressupõe organizar um conjunto de práticas metodológicas que ofereçam novas 

possibilidades de aprendizagem. Significa oferecer qualidade no processo 

pedagógico. Evitando assim o 
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[...] efeito paradoxal causado pela ampliação do tempo. Na 
experiência dos CIEPs da cidade do Rio de Janeiro, por 
exemplo, houve casos em que a jornada integral, empobrecida 
em sua rotina devido à falta de atividades diversificadas, gerou 
o efeito contrário ao esperado. Nos CIEPs de 5ª a 8ª série, a 
ocupação pouco interessante do horário integral levou à 
criação de um conceito negativo sobre essas escolas e ao seu 
consequente esvaziamento (CAVALIERE, 2007, p. 1019). 

 

Nessa direção, o acréscimo de tempo do aluno na escola deve representar a 

oportunidade para novas aprendizagens e não apenas fixar sua permanência na 

instituição de ensino, mas organizá-lo como indicador para a formação plena. No 

tocante aos espaços escolares é impossível desenvolver ações na perspectiva de 

Educação Integral sem articular interações sociais entre o sujeito e sua comunidade. 

Para um educar integralmente faz-se necessário ir além dos limites da escola.  “[...] 

É preciso pensar nos espaços, no entorno a escola e com eles articular uma oferta 

mais ampla, em termos de tempo e integração com os outros setores” [...] (CASTRO, 

p. 82, 2006). 

Na medida em que o aluno tem acesso a novos ambientes, novas 

experiências educativas, e não unicamente ao espaço da escola normalmente 

usado, a diversidade dessas experiências pode contribuir para a aquisição de 

elementos necessários para conviver em sociedade de maneira crítica, reflexiva, 

ética e participativa.   

Destarte promover a Educação Integral exige a mudança não apenas nos 

paradigmas de pensar um ensino capaz de promover o desenvolvimento humano 

em todas as suas dimensões, mas inclui no debate a necessidade de oferecer 

processos formativos aos professores, que são sujeitos fundantes e responsáveis 

pela interlocução entre o conhecimento e os alunos.  

Para a realização desse estudo investigativo construímos a caracterização 

do mesmo, a qual apresentaremos a seguir. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 

 

Nesta seção faremos uma breve descrição sobre o município de Ariquemes 

– RO e das escolas participantes da pesquisa. Logo após, passaremos a expor a 

estrutura metodológica, utilizada para a realização deste estudo investigativo. Será 

apresentado a questão problema da pesquisa e seus desdobramentos. Na 

sequência, descrevemos os objetivos geral e específico, os aspectos metodológicos, 

tipo de pesquisa e a abordagem utilizada, os instrumentos empregados para coleta 

de dados, os métodos de análise, a caracterização do lócus e dos sujeitos da 

pesquisa. Por último, apresentamos um breve esboço das pesquisas realizadas pelo 

Programa de Mestrado Acadêmico em Educação – UNIR, sobre a temática 

Educação Integral. 

 

4.1 Munícipio de Ariquemes 

 

O município de Ariquemes fica situado na região do Vale do Jamari, recebeu 

esse nome em homenagem a tribo indígena Arikeme, habitantes originais da região. 

Município do estado de Rondônia possui uma área de 4.426,571 km², está 

localizado na porção centro-norte do estado, a 202 quilômetros de Porto Velho pela 

BR-364.  

Devido a sua vasta flora nativa, em destaque o cacau e o látex da 

seringueira, a região por volta de 1794, era habitada por extrativistas e índios. Por 

volta de 1900, inicia-se a ocupação do Vale do Jamari durante o primeiro ciclo da 

borracha, porém, sua ocupação efetiva deu início a partir de 1909, com a construção 

da linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Rio Madeira, uma maratona de 

muito trabalho e sacrifício, cuja expedição era chefiada pelo Marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon12.  

Em 06 de outubro de 1915, essa região foi delimitada pela Resolução nº 

735, e passou a 3º Distrito do município de Santo Antônio do Madeira. Período 

marcado por intensa imigração de nordestinos, que extraiam as riquezas naturais e 

o látex da borracha. Outro grande fluxo migratório acontece na década de 40 devido 

ao Ciclo da Borracha, posteriormente intensificasse a migração de pessoas vindas 

                                            
12

Disponível em: <www.biblioteca.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=110002&search= 
rondonia|ariquemes|infograficos:-historico>. Acesso em: 20 abr. 2016. 
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de diversos pontos do país atraídos pelo garimpo, na década de 50. Em 1972, os 

estudos realizados pelo INCRA nas áreas desapropriadas, resultam nos projetos de 

assentamento “Burareiro” e “Marechal Dutra”. A partir de 1975 esses projetos entram 

em fase de implantação. O crescimento da população obriga ao INCRA, o Governo 

do Território e a Prefeitura de Porto Velho a elaborar um planejamento urbano da 

área. Antônio Carlos Cabral Carpinteiro, prefeito de Porto Velho, determina a 

transferência da sede do Distrito, localizado às margens do rio Jamari (atualmente 

conhecido como Bairro Marechal Rondon), para a BR 364, onde foi instalada a 

cidade planejada dividida em setores: Institucional, Industrial, Comercial e 

Residencial. No dia 11 de fevereiro de 1976, a primeira árvore foi derrubada 

surgindo a Nova Ariquemes. 

Através da lei nº 6.448, de 11 de outubro de 1977, Ariquemes é 

desmembrado de Porto Velho, sendo elevado à categoria de município. 

 

Figura 01: Mapa do Município de Ariquemes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=110002&search=rondonia  

 

Atualmente Ariquemes possui uma população estimada em 101.896 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2012. 

O município possui o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,752, ou 

seja, 7º do Estado e PIB de 693,3 milhões de reais, destacando-se na pecuária, 

arroz, milho, cacau, o extrativismo mineral, peixe entre outros. Sendo assim, 

Ariquemes é uma das principais cidades desta região, e ainda se verifica um 

desenvolvimento constante na construção civil13. Segundo o IBGE (2012), o número 

                                            
13

 Disponível em: <http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/5039_dissertacao_marcia.pdf>. 
Acesso em: 20 abr. 2016. 

http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/5039_dissertacao_marcia.pdf
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de matriculados na rede municipal de ensino de Ariquemes foi de 9.980 alunos. 

Totalizando 22 (vinte e duas) escolas e 382 (trezentos e oitenta e dois) docentes14.  

Eleito em 2004 em sua posse no ano seguinte o prefeito Confúcio Moura, 

encontra em sua gestão o desafio de elevar o baixo índice de desenvolvimento 

humano, encontrado principalmente nos bairros periféricos da cidade. O 

desemprego e a violência desses locais causavam um acentuado desinteresse 

educacional nas escolas desses setores/bairros. A estatística das escolas 

pertencentes a esses locais apresentavam alto índice de evasão e repetência, além 

de falta de interesse e baixa alta estima de seus educandos.  De acordo com Maciel 

(2004) o enfrentamento a esse cenário propiciou a aproximação da prefeitura e da 

Universidade Federal de Rondônia, que a partir do Centro Interdisciplinar de Estudos 

e Pesquisas em Educação e Sociedade, representado pelo professor Dr. Antônio 

Carlos Maciel e sua equipe de trabalho receberam o pedido de elaboração de um 

projeto de Educação Integral que promovesse desenvolvimento das múltiplas 

capacidades humanas. 

Surgia assim o Projeto Burareiro de Educação Integral em tempo Integral, o 

projeto piloto foi implantado na periferia ao lado leste da cidade, muito bem aceito 

pela comunidade local, pois além de retirar as crianças da rua ele oferecia em sua 

versão inicial no contraturno cursos profissionalizantes para seus estudantes, que 

poderiam utilizar esse conhecimento para auxiliar na renda de sua família. Um ano 

após sua implantação e com saldo positivo em sua atuação (melhorias no 

rendimento escolar, redução de evasão e melhoras no índice de aprovação), o 

projeto é ampliando para mais quatro (04) escolas do município de Ariquemes-RO. 

Sofre a primeira alteração, pois devido aos custos elevados não poderia mais 

oferecer as oficinas de cursos técnicos em seu horário oposto.  

Seu currículo passa a ser organizado para articular o conhecimento a partir 

dos conteúdos de ensino e atividades culturais e esportivas. Durante o início de sua 

implantação a prefeitura buscou organizar momentos formativos e atualizações 

constantes para os profissionais envolvidos. Os gestores realizaram nesse período 

encontros de integração, que visavam por parte da SEMED realizar um 

                                            
14

Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas. php?lang=&codmun=110002&idtema=117& 
search=rondonia|ariquemes|ensino-matriculas-docentes-e-rede-escolar-2012>. Acesso em: 20 abr. 
2016. 
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acompanhamento das atividades, projetos e ações desenvolvidas nas respectivas 

escolas.  

No ano letivo de 2016 de acordo a estatística da SEMED, 1.389 (mil 

trezentos e oitenta e nove) alunos foram matriculados nas três escolas municipais, 

que ainda ofertam o projeto de Educação Integral no município de Ariquemes.  

Percorrendo os caminhos metodológicos para a realização deste trabalho, 

apresentamos na seção a seguir os resultados da pesquisa, a discussão e análise 

dos dados obtidos. 

 

4.2 Traçado Metodológico 

 

Para a temática investigada elegemos como questão problematizadora a 

seguinte indagação: Em que consiste a formação dos professores para atuar em 

uma proposta curricular de Educação Integral nas escolas do munícipio de 

Ariquemes - RO? 

Em consonância com a problemática apresentada os objetivos dessa 

pesquisa são: 

Geral - Analisar o processo de formação de professores para atuar na 

Educação Integral nas escolas do munícipio de Ariquemes- RO. 

Específicos: 

 Identificar o entendimento dos gestores, coordenadores pedagógicos e 

professores, quanto às práticas curriculares em uma escola de Educação 

Integral; 

 Verificar em que consiste a formação dos professores, que atuam em 

escolas que ofertam Educação Integral; 

 Averiguar como ocorre a operacionalização do currículo de Educação 

Integral no que tange ao desenvolvimento de uma proposta que visa a 

formação plena. 

 

Com intuito de alcançar os objetivos propostos, em nosso percurso 

metodológico, adotamos a pesquisa exploratória por proporcionar familiaridade com 

o problema e possibilitar “o aprimoramento de ideias, possibilitando ao pesquisador 

variados aspectos sobre o assunto pesquisado” (GIL, 2002, p. 41). Pesquisar para 

Gil (2002) é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo principal 
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propor respostas à determinada problematização. Segundo seus estudos fazer 

pesquisa é um ato que necessita uso de técnicas, métodos e procedimentos 

científicos. 

Decidimos fazer uma abordagem qualitativa onde ancoramos nosso 

fundamento em Bogdan e Biklen (1994) que definem a pesquisa qualitativa a partir 

de cinco características: 1. Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o 

ambiente natural, constituindo o investigador o instrumento principal; 2. A 

investigação qualitativa é descritiva; 3. Os investigadores qualitativos interessam-se 

mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados e produtos; 4. Os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; e 5. 

O significado é de importância vital na abordagem qualitativa.  

Nesta perspectiva o pesquisador necessita refletir sobre o universo da 

pesquisa, elaborando estratégias e procedimentos que lhe permitam considerar as 

experiências vividas, os fenômenos e os fatos conforme a percepção dos sujeitos e 

a realidade investigada para, então, fazer sua interpretação. Destarte, os dados 

obtidos precisam ser analisados em diálogo com as experiências dos sujeitos da 

investigação, suas experiências e o próprio modo como eles estruturam o mundo 

social em que vivem. Segundo os autores citados anteriormente um investigador 

qualitativo precisa considerar a riqueza das experiências do ponto de vista do 

informador e não apenas interpretar os significados.  

A pesquisa foi executada em duas fases: a) A primeira fase iniciou em 2016 

e foi direcionada para a revisão bibliográfica pertinente à temática. As leituras 

percorreram todo o processo da construção desse estudo, além de contribuir na 

elaboração de um quadro teórico referente à educação integral. As fontes foram: 

livros, artigos científicos, dissertações, revistas e materiais obtidos na internet. E na 

segunda fase, a pesquisa empírica foi realizada no final de 2016 e início de 2017 

junto aos seguintes sujeitos: gestores, coordenadores pedagógicos e professores 

que atuam em escolas que oferecem Educação integral em Ariquemes - RO. 

Após a autorização das escolas (Apêndice B) e o agendamento dos horários 

com os profissionais (sujeitos da pesquisa) iniciou-se a coleta dos dados. Nessa 

fase, realizamos entrevistas semiestruturadas e gravadas. Cuja finalidade era obter 

as informações a concepção dos sujeitos da pesquisa acerca do currículo de uma 

escola de Educação Integral, em que consistia a formação disponível aos docentes 

e a operacionalização curricular no que tange às metodologias utilizadas. Ao realizar 
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as entrevistas, cada participante (gestora, coordenadora pedagógica e professor) 

recebeu um questionário impresso, com objetivo de verificar os dados pessoais e 

perfil de cada profissional entrevistado. Esse material foi recolhido conforme data 

marcada, por cada instituição de ensino.  

Adotamos os seguintes procedimentos metodológicos, para realizar essa 

pesquisa: leitura de referenciais teóricos para o aprofundamento da temática 

investigada; elaboração de roteiro para a pesquisa empírica; seleção do lócus da 

investigação; visita nas escolas para contato inicial com os sujeitos; realização das 

entrevistas; organização dos dados coletados; e, análise dos dados obtidos por meio 

das entrevistas semiestruturadas gravadas. 

A partir dos questionamentos organizados para a entrevista foram criadas as 

categorias a priori, e após apreciação das falas coletadas foram divididas as 

subcategorias a posteriori, levando em consideração critérios da similaridade e 

frequência das respostas. De posse dos dados, iniciamos as interpretações e 

análises à luz da Análise de Conteúdo de Bardin (2011, p. 48) que constitui: 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de 
conteúdos das mensagens indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. 

 

Como podemos observar, a análise de conteúdo apresentada pela autora é 

constituída por técnicas, que visam analisar e descrever o conteúdo adquirido no 

processo das comunicações conforme detalha a figura abaixo:  
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Figura 02 - Fases do Processo de Análise de Conteúdo  

Fonte: SILVA, Ângela Aparecida de Souto. Programa de formação continuada mídias na 
educação: o diário de bordo como recurso para reflexão crítica na formação do professor-
cursista

15
 (2016, p. 90).  

 

As fases da análise de conteúdo organizaram-se em torno de três etapas 

distintas: 1. A pré-análise - Nesta etapa aconteceu a organização do material 

coletado. Essa fase pode ser composta por quatro etapas: a) Leitura flutuante 

(leitura exaustiva do material coletado), b) Constituição de corpos (escolhas, 

seleções e regras), c) Formulação de hipóteses e objetivos e d) A referenciação dos 

índices e a elaboração de indicadores (considera os indicadores a serem utilizados 

na análise); 2. A exploração do material – Esta etapa consiste essencialmente em 

codificar os dados para facilitar sua compreensão do núcleo do texto. A codificação 

envolve procedimentos de corte, classificação, contagem, desconto ou enumeração 

em função de regras previamente formuladas. Nesta fase a análise ocorre a partir de 

um processo de categorização (BARDIN, 2011); e a última etapa 3. O tratamento 

dos resultados: a inferência e a interpretação – Essa etapa visa analisar os 

dados brutos de maneira a serem significativos e válidos. Destarte, utilizamos as 

etapas descritas por Bardin (2011) para construirmos nosso trabalho analítico. 

                                            
15

 Disponível em: <http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/5039_dissertacao_angela.pdf>. 
Acesso em: 20 abr. 2016. 

http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/5039_dissertacao_angela.pdf
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Conduzindo nossas ações para compreender os significados das falas dos sujeitos, 

a partir das leituras flutuantes do material coletado, procuramos encontrar o núcleo 

de entendimento nas informações obtidas.  

Na sequência, fomos codificando (recortando, classificando) as falas dos 

sujeitos com maior similaridade. Por fim, após organizamos os resultados obtidos de 

na nossa análise, representamos sob a forma de categorias e posteriormente 

subcategorias, utilizando como base os questionamentos realizados na entrevista. 

Conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 05: Demonstrativo das Categorias e Subcategorias 

Questões Categoria Subcategorias 
Questão 1 - Questão 1 - O que 
contempla as práticas 
curriculares na perspectiva de 
Educação Integral?  
 

1 Práticas Curriculares na 
perspectiva de Educação 
Integral 

a) Práticas Curriculares que 
contemplam a 
multidimensionalidade 

Questão 2 - Em que consiste a 
formação dos professores que 
atuam nas escolas que ofertam 
Educação Integral?  

 

2  Ausência de Formação 
Docente 

a)Professores sem formação 
específica 

Questão 3- Como ocorre a 
operacionalização do currículo 
de Educação Integral? 
 

3 Operacionalização do 
Currículo de Educação 
Integral 

a) Operacionalização por meio de 
oficinas e projetos. 
b) Operacionalização com ênfase 
em atividades lúdicas. 

Fonte: Produção da pesquisadora 2017. 

 

A apresentação dessas categorias e suas respectivas análises serão 

apresentadas com fundamentos teóricos na seção 5. 

 

4.5 Lócus da Pesquisa e Sujeitos da investigação  

 

A presente pesquisa foi realizada em três (03) escolas da rede municipal de 

Ariquemes-RO, localizado a 200 quilômetros da capital Porto Velho.  

As escolas “A” e “B” foram contempladas com o projeto Burareiro de 

Educação Integral no ano de 2007, enquanto a escola “C” trabalha com o mesmo 

projeto de Educação Integral desde o ano de 2005. As instituições participantes da 

pesquisa oferecem educação em tempo integral com jornada de 10 horas diárias, 

contabilizando no total de 1.600 horas/ano.   
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A escola “A” atende alunos do ensino fundamental primeiro segmento (1º ao 

5º) nos turnos matutino (07h25min às 11h30min) e vespertino (13h25min às 

17h30min) localizada ao leste da cidade, na zona urbana de Ariquemes- RO. Os 

alunos que estudam em horário regular, após as aulas almoçam e permanecem na 

escola até às 17h30min. No período oposto são desenvolvidas atividades na escola 

“A”, Projeto Burareiro de Educação de Tempo Integral.  

No início do ano letivo de 2016 foram matriculados, 424 alunos, todos em 

período de tempo integral e distribuídos conforme o quadro demonstrativo abaixo: 

 

Quadro 06: Matrícula inicial e final do ano 2016 - Escola A 

Ensino Fundamental 
1º ao 5º ano 

Turmas Período Matrícula Inicial Matrícula Final 

1º Ano 
Matutino 32 22 

Vespertino 32 24 

2º Ano 
Matutino 61 49 

Vespertino 0 0 

3º Ano 
Matutino 55 49 

Vespertino 89 69 

4º Ano 
Matutino 29 24 

Vespertino 53 42 

5º Ano 
Matutino 37 23 

Vespertino 36 28 

Total 424 330 

Fonte: Estatística _Prefeitura de Ariquemes/2016 

 

No decorrer do ano letivo houve noventa e quatro (94) alunos transferidos da 

instituição de ensino ”A”. No tocante a estrutura física da escola, observada durante 

a pesquisa de campo e com base na leitura do Projeto Político Pedagógico (PPP), 

verificamos e listamos os espaços e equipamentos disponíveis aos profissionais e 

aos alunos que são atendidos na referida Unidade de Ensino. As informações 

coletadas estão disponíveis no quadro a seguir: 

 

Quadro 07: Estrutura Escola A 

Espaços e 
Equipamentos 

Disponibilidade Quantidade Observações 

Secretaria (x)Sim  (  ) Não 01 Ampla e com ar condicionado. 

Direção (x)Sim  (  ) Não 01 
Pequena e dividida com o setor 
financeiro. 

Orientação 
Educacional 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Coordenação 
Pedagógica 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Sala de 
Recursos 

(x)Sim  (  ) Não 01 Adequada as necessidades. 
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Biblioteca (x)Sim  (  ) Não 01 Pequena e acervo reduzido. 

Sala de 
Professores 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Banheiros dos 
alunos 

(x)Sim  (  ) Não 04 02 masculinos e 02 femininos 

Vaso sanitário 
nos banheiros 

(x)Sim  (  ) Não  04 02 em cada banheiro 

Chuveiro (x)Sim  (  ) Não 04 02 em cada banheiro 

Banheiros para 
os funcionários. 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Cozinha e 
Refeitório 

(x)Sim  (  ) Não 01 Amplo e conservado. 

Quadra 
Poliesportiva 
Coberta 

(x)Sim  (  ) Não 01 Sem manutenção. 

Parque (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Almoxarifado (x)Sim  (  ) Não 01 Pequeno e sem ventilação. 

Base policial (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Salas de aula 
(x)Sim  (  ) Não 10 

Quadro de vidro e ar 
condicionado. 

Salas para as 
Oficinas 

(  )Sim  (x) Não - - 

Laboratório de 
Informática 

(x)Sim  (  ) Não 01 
18 computadores com acesso a 
internet 

Sala de Leitura (  )Sim  (x) Não -  

Horta (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Sala de vídeo (  )Sim  (x) Não - - 

Laboratório de 
Ciências 

(  )Sim  (x) Não 
- - 

Fonte: Adaptado a partir das informações contidas no PPP da escola A e observações empíricas. 

 

Considerando os dados apresentados e a observação feita no local, 

evidenciamos a necessidade de apresentar algumas questões, referente à estrutura 

da escola, pois o aspecto físico está interligado diretamente ao processo de ensino.  

A estrutura física precisa de ajustes, em especial os espaços que abrigam os alunos 

no contraturno. Um dos problemas observados foi o fato de não existirem salas 

próprias para as oficinas, as aulas acontecem no pátio e nos lugares disponíveis na 

escola.  Isso acarreta dificuldade para trabalho do professor, que precisa chamar a 

atenção do aluno com maior frequência, uma vez que ocorre dispersão devido aos 

inúmeros acontecimentos que incidem ao seu redor. O ambiente escola apresentado  

não proporciona a efetivação das ações, pois os espaços e as atividades necessitam 

de organização e condições favoráveis para atingir o objetivo dentro de uma 

perspectiva de Educação Integral.  

Por se tratar de uma escola situada na periferia da cidade, um local 

assinalado por constante confronto entre policiais e dependentes químicos, a 
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Instituição de Ensino possui uma base policial própria, que disponibiliza policiais 

para monitorar os arredores da escola, realizando abordagem a pessoas suspeitas e 

coagindo o máximo à ação do uso/venda de drogas nas proximidades da escola.  

O corpo docente é composto por 10 professores, que trabalham em parceria 

com a coordenação pedagógica para oferecer a construção de uma educação de 

qualidade.  O currículo escolar é organizado da seguinte maneira: Em um turno os 

alunos tem acesso aos componentes curriculares da Base Nacional Comum da 1ª 

fase do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, Geografia e História (Currículo básico), com carga horária de 800 horas 

anuais.  No contraturno são realizadas as atividades denominadas de oficinas 

curriculares compostas por: estudos orientados, atividades artísticas culturais, 

atividades esportivas e motoras, educação alimentar e ambiental e saúde 

educacional, que possui como objetivo a ampliação da aprendizagem e integração 

ao currículo escolar.  

A escola “B” pertence à rede municipal de ensino, oferta ensino fundamental 

primeiro segmento (1º ao 5º) nos turnos matutino (07h25min às 11h30min) e 

vespertino (13h25min às 17h30min) e também está localizada ao leste da cidade, na 

zona urbana de Ariquemes- RO.  

Em 2016 foram matriculados trezentos e trinta e um (331) alunos em período 

de tempo integral e distribuídos na tabela a seguir.  

 

Quadro 08: Matrícula inicial e final do ano letivo - Escola B 

 
Ensino Fundamental 

1º ao 5º ano 

Turmas Período Matrícula Inicial Matrícula Final 

1º Ano Matutino 53 40 

Vespertino 0 0 

2º Ano Matutino 0 0 

Vespertino 56 43 

3º Ano Matutino 57 42 

Vespertino 57 45 

4º Ano Matutino 29 22 

Vespertino 50 39 

5º Ano Matutino 29 26 

Vespertino 0 0 

Total 331 257 

Fonte: Estatística _Prefeitura de Ariquemes/2016 

 

No decorrer do ano letivo houve setenta e quatro (74) alunos transferidos. 

Assim como a escola A, a escola B apresenta lacunas quanto sua estrutura. 
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Considerando a observação em lócus e a leitura do PPP da instituição de ensino.  

Apresentamos a seguir o quadro referente a estrutura física e material da escola B.  

 

Quadro 09: Estrutura Escola B 

Espaços e 
Equipamentos 

Disponibilidade Quantidade Observações 

Secretaria (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Direção (x)Sim  (  ) Não 01 -. 

Orientação 
Educacional 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Coordenação 
Pedagógica 

(x)Sim  (  ) Não 01 -  

Sala de 
Planejamento 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Sala de 
Recursos 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Biblioteca (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Sala de 
Professores 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Banheiros dos 
alunos 

(x)Sim  (  ) Não 02 01 masculino e 01 feminino 

Vaso sanitário 
nos banheiros 

(x)Sim  (  ) Não  08 04 em cada banheiro 

Chuveiro (x)Sim  (  ) Não 06 03 em cada banheiro 

Banheiro 
Funcionários 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Cozinha e 
Refeitório 

(x)Sim  (  ) Não 01 Amplo e conservado 

Padaria (x)Sim  (  ) Não 01 Integrada a cozinha 

Quadra 
Poliesportiva 
Coberta 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Parque (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Almoxarifado (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Base policial (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Salas de aula 
(x)Sim  (  ) Não 13 

Quadro de vidro e ar 
condicionado. 

Salas para as 
Oficinas 

(  )Sim  (x) Não - - 

Laboratório de 
Informática 

(x)Sim  (  ) Não 01 
08 computadores com acesso a 
internet 

Impressoras (x)Sim  (  ) Não 02 Sem condição de uso 

Lousa digital (x)Sim  (  ) Não 01 Funcionando 

Sala de Leitura (  )Sim  (x) Não - - 

Horta (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Sala de vídeo (  )Sim  (x) Não - - 

Laboratório de 
Ciências 

(  )Sim  (x) Não 
- - 

Fonte: Adaptado a partir das informações contidas no PPP da escola A e observações empíricas 
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Quanto à estrutura da escola “B” encontramos algumas semelhanças com a 

escola ”A”. Ambas as instituições vivenciam problemas quanto à estrutura física e o 

espaço para desenvolver adequadamente suas atividades. Para desenvolver as 

atividades no contra turno a escola “B” utiliza algumas salas disponíveis e um 

barracão localizado no mesmo bairro/setor. O local é amplo e coberto, com 

banheiros masculinos e femininos adaptados, um campo de futebol gramado e uma 

cozinha adaptada. Neste espaço, foi organizado um ambiente com sete (07) mesas 

de pranchão e bancos de madeira, para desenvolver as atividades com os alunos. 

Atualmente a escola conta com dez (10) docentes em seu quadro de 

professores. Há predominância do gênero feminino, sendo nove (09) professoras e 

um (01) professor. A proposta curricular é composta da seguinte maneira: O 

currículo básico da 1ª fase do Ensino Fundamental é composto pelos componentes 

curriculares da Base Nacional Comum (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

Geografia e História), totalizando 800 horas anuais. No contraturno são realizadas 

oficinas curriculares e atividades extracurriculares artísticas, culturais, comunicação 

(mídias), saúde e a vivência de situações. 

A escola “C” também da rede municipal, localizada na zona urbana, ao oeste 

do município, oferta Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, nos 

turnos matutino (07h25min às 11h30min) e vespertino (13h25min às 17h30min).  No 

ano letivo de 2016 incialmente foram matriculados 634 alunos em período de tempo 

integral e organizados conforme apresenta a tabela a seguir: 

 

Quadro 10: Matrícula inicial e final do ano letivo - Escola C 

Modalidades Turmas Período Matrícula Inicial Matrícula Final 

Educação Infantil 

1º 
Período 

Matutino 24 25 

Vespertino 0 0 

2º 
Período 

Matutino 24 26 

Vespertino 0 0 

SUBTOTAL 48 51 

Ensino Fundamental 
1º ao 5º ano 

1º Ano 
Matutino 22 24 

Vespertino 22 26 

2º Ano 
Matutino 23 24 

Vespertino 25 17 

3º Ano 
Matutino 52 55 

Vespertino 51 54 

4º Ano 
Matutino 54 40 

Vespertino 35 20 

5º Ano 
Matutino 30 21 

Vespertino 33 22 

ACELERA 
Matutino 0 0 

Vespertino 21 19 
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SUBTOTAL 387 339 

Ensino Fundamental 
6º ao 9º ano 

6º Ano 
Matutino 73 58 

Vespertino 0 0 

7º Ano 
Matutino 34 25 

Vespertino 32 22 

8º Ano 
Matutino 0 0 

Vespertino 34 33 

9º Ano 
Matutino 0 0 

Vespertino 26 22 

SUBTOTAL  199 160 

TOTAL 634 550 

Fonte: Estatística _Prefeitura de Ariquemes/2016 

 

Ao término do ano letivo, oitenta e quatro (84) discentes foram transferidos 

da instituição de ensino, finalizando com o total de quinhentos e cinquenta (550) 

alunos matriculados na escola “C”. 

Igualmente realizado nas escolas “A” e “B” elaboramos uma síntese do 

quadro da estrutura física e material da unidade de ensino “C”, considerando as 

informações contidas no PPP e as observações em lócus. Apresentado no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 11: Estrutura Escola C 

Espaços e 
Equipamentos 

Disponibilidade Quantidade Observações 

Secretaria (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Direção (x)Sim  (  ) Não 01 -. 

Orientação 
Educacional 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Coordenação 
Pedagógica 

(x)Sim  (  ) Não 01 
Dividida com a sala dos 

professores  

Sala de 
Planejamento 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Sala de 
Recursos 

(x)Sim  (  ) Não 01 Em fase de organização 

Biblioteca (x)Sim  (  ) Não 01 Pequena e acervo reduzido 

Sala de 
Professores 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Banheiros dos 
alunos 

(x)Sim  (  ) Não 02 01 masculino e 01 feminino 

Vaso sanitário 
nos banheiros 

(x)Sim  (  ) Não  08 04 em cada banheiro 

Chuveiro (x)Sim  (  ) Não 06 03 em cada banheiro 

Banheiro 
Funcionários 

(x)Sim  (  ) Não 02 - 

Banheiro 
Acessível aos 
alunos 

(x)Sim  (  ) Não 02 - 

Banheiro na (x)Sim  (  ) Não 01 - 
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cozinha 

Cozinha e 
Refeitório 

(x)Sim  (  ) Não 01 Amplo e conservado 

Padaria (x)Sim  (  ) Não 01 Integrada a cozinha 

Quadra 
Poliesportiva 
Coberta 

(x)Sim  (  ) Não 01 Recém-inaugurada 

Parque (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Almoxarifado (x)Sim  (  ) Não 01 Pequeno e sem ventilação 

Base policial (x)Sim  (  ) Não 01 - 

Salas de aula 
(x)Sim  (  ) Não 13 

Quadro de vidro e ar 
condicionado. 

Espaço para 
reforço 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Salas para as 
Oficinas 

(  )Sim  (x) Não - - 

Sala de 
Prestação de 
Contas 

(x)Sim  (  ) Não 01 - 

Laboratório de 
Informática 

(x)Sim  (  ) Não 01 
08 computadores com acesso a 
internet 

Impressoras (x)Sim  (  ) Não 02 Sem condição de uso 

Lousa digital (x)Sim  (  ) Não 01 Funcionando 

Sala de Leitura (  )Sim  (x) Não - - 

Horta (x)Sim  (  ) Não 01 Conservada 

Sala de vídeo (  )Sim  (x) Não - - 

Laboratório de 
Ciências 

(  )Sim  (x) Não 
- - 

Fonte: Adaptado a partir das informações contidas no PPP da escola A e observações empíricas 

 

A análise do perfil da escola “C” apresenta uma estrutura física e pedagógica 

mais adequada para atuar em uma perspectiva de Educação Integral, que as 

escolas “A” e “B”.  Por ser pioneira na implantação de Educação Integral no 

município de Ariquemes, a escola “C” foi contemplada com algumas reformas em 

seu prédio, que viabilizaram o melhor uso dos espaços disponíveis.  

No geral o prédio está bem conservado, algumas salas precisam de 

pequenos reparos, mas nada que prejudique o serviço prestado à comunidade. 

Embora sua estrutura física tenha sido adaptada ao projeto, a Instituição de 

Ensino não comporta a demanda de alunos matriculados. Por essa razão a escola, 

utiliza um clube onde acontecem as oficinas curriculares de atividades 

artísticas/culturais; atividades esportivas/motoras e educação alimentar/ambiental.  

Semelhante às escolas “A” e “B”, a escola “C” oferece em turno regular a base 

nacional curricular comum, na Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, primeiro 
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e segundo segmento. Incluindo no Ensino Fundamental a parte diversificada (inglês 

e produção de texto). 

No contraturno os alunos participam das oficinas curriculares divididas nos 

seguintes macrocampos: estudos orientados; atividades artísticas culturais; saúde 

educacional; atividade esportiva, motora, educação alimentar e ambiental. A 

Instituição conta com o quadro composto por dezenove (19) professores, cinco (05) 

estagiários e duas (02) cuidadoras. A escola possui acesso à internet e a 

disponibiliza para a comunidade escolar, para pesquisas e estudos adicionais.  

No tocante ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, as 

escolas participantes da pesquisa apresentam os seguintes resultados: 

 

Quadro 12: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica   

 
 
 
 
 
 
                         
               
 
 
 
 
 
 
 
                   Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/consulta-publica 

 

No que se refere ao IDEB das instituições de ensino investigadas, 

verificamos no quadro as seguintes informações, em 2007 todas as escolas 

pesquisadas, ultrapassaram as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação - 

MEC, no ano seguinte (2009), somente as escolas “A” e “B” atingiram a meta 

estipulada, enquanto a escola “C” ficou abaixo da meta prevista.    

Em 2009 e 2011 as escolas “A” e “B” obtiveram um índice igual ou acima da 

meta, no entanto a escola “C” permaneceu em patamares abaixo do previsto pelo 

MEC. No ano 2013 a escola “A” obteve uma queda em seu índice, ficando abaixo da 

meta, enquanto as escolas “B” e “C” superam a meta projetada.  

No ano de 2015 a escola “A” obtém a meta estabelecida pelo MEC, ao 

passo que a escola “B” supera a meta estabelecida, enquanto a escola “C” não 

obtém o índice almejado. Considerando o quadro apresentado, observamos que 

ANO 
ESCOLA 

A 
ESCOLA 

B 
ESCOLA 

C 

 Meta Valor Meta Valor Meta Valor 

2005 - 3,4 - 3,4 - 3,2 

2007 3,4 3,8 3,4 3,7 3,3 3,4 

2009 3,8 3,9 3,8 4,2 3,6 3,5 

2011 4,2 4,2 4,2 4,2 4,0 3,8 

2013 4,5 4,3 4,5 4,6 4,3 4,4 

2015 4,7 4,7 4,8 5,3 4,6 4,2 
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apenas a escola “B”, apresentou evolução ou estabilidade quanto as metas 

estabelecidas.  

Os sujeitos que constituíram o universo da pesquisa de campo foram 03 

gestores, os quais foram nominados “G1”, “G2” e “G3”, 03 coordenadoras 

pedagógicas, nominadas como “CP1”, “CP2” e “CP3” e, 15 professores nominados 

“P1”, “P2”, “P3”, ”P4”, “P5”, “P6”, ”P7”, “P8”, “P9”, “P10”, “P11”, “P12”, “P13”, “P14” e 

“P15”, distribuídos em três (03) escolas municipais, nominadas “A”, “B” e “C”, que 

ofertam Educação de Tempo Integral no município Ariquemes - RO.    

Serão expostos a seguir, os dados pessoais e profissionais dos sujeitos da 

pesquisa. Por meio da aplicação do questionário, foi possível conhecer melhor essas 

pessoas e descrever o perfil das gestoras, coordenadoras pedagógicas e dos 

professores participantes dessa investigação. As informações coletadas foram 

organizadas e apresentadas no decorrer da caracterização do estudo empírico. Na 

sequência, será apresentado o perfil das gestoras.  

Conforme o quadro doze (12), podemos observar que, a gestão escolar, das 

instituições de ensino investigadas é composta em sua totalidade, pelo sexo 

feminino. Todas as gestoras são graduadas em pedagogia e, formaram-se em 

instituição privada de ensino. Duas possuem especialização lato sensu em gestão 

escolar e uma em psicopedagogia cursados também em rede privada.  

As representações descritas no quadro doze (12) sinalizam em duas 

direções, uma a preocupação das profissionais em qualificar-se para exercer sua 

função nas instituições de ensino. Realizando investimentos próprios para garantir 

sua formação inicial e continuada e, por outro lado, a ausência de políticas públicas, 

para oportunizar o acesso a cursos de formação em rede pública de ensino, para 

gestão escolar. 

Todas as gestoras entrevistadas fazem parte do quadro efetivo da Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED).  Os seguintes dados foram coletados quanto à 

jornada semanal de trabalho, as gestoras “G1” (Escola A) e “G2” (Escola B) 

possuem 40 horas semanais, enquanto “G3” (Escola C) possui carga horária de 

trabalho semanal de 60 horas, como demonstra o quadro abaixo: 
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Quadro 13: Dados Pessoais e Profissionais das Gestoras. 

Fonte: Questionário aplicado às gestoras na pesquisa de campo, 2017. 
 

No tocante, a experiência como docente varia entre vinte e um (21) a vinte e 

quatro (24) anos, de atuação como professoras na Educação de Tempo Integral de 

nove (09) a dez (10) anos, apenas “G3”, nunca atuou como docente na Educação de 

Tempo Integral. Segundo a gestora da escola “C” quando foi implantado o projeto de 

Educação de Tempo Integral em seu local de trabalho, a mesma foi convidada a 

fazer parte da gestão escolar, nesse período de dez anos, desenvolveu as funções 

de coordenadora pedagógica e orientadora escolar, atualmente é a gestora da 

instituição de ensino. No tocante ao tempo de gestoras, varia de um (01) ano e oito 

meses (08) meses a dez (10) anos, como está representado no quadro a seguir: 

 

Quadro 14 - Indicativo de tempo como docente, docente na Educação 

Integral e gestora na Educação Integral. 

 

A coordenação pedagógica das escolas investigadas é formada apenas pelo 

sexo feminino. As três coordenadoras pedagógicas são graduadas em pedagogia e, 

formaram-se em rede privada de ensino. Todas possuem especialização lato sensu, 

nas seguintes áreas: língua portuguesa, psicopedagogia e em gestão escolar, 

cursados também em rede privada de ensino. As coordenadoras pedagógicas 

entrevistadas fazem parte do quadro efetivo da SEMED e possuem quarenta (40) 

horas de jornada de trabalho semanal. Conforme segue o quadro abaixo: 

Escola Sujeitos Sexo 
Formação  
Docente 

Instituição Pós-Graduação Instituição 
Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

A G1 F Pedagogia Privada Gestão Escolar Privada 40 horas 

B   G2 F Pedagogia Privada Psicopedagogia Privada 40 horas 

C G3 F Pedagogia Privada Gestão Escolar Privada 60 horas 

Escola Sujeitos 
Tempo de Experiência 

como docente 

Tempo de 
Experiência como 

docente na E.I. 

Tempo de 
Experiência como 

gestora na E.I. 

A G1 21 anos 09 anos 09 anos 

B      G2 23 anos 10 anos 01 ano e 8 meses 

C G3 24 anos - 10 anos 

Fonte: Questionário aplicado às gestoras na pesquisa de campo, 2017. 
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Quadro 15 - Dados Pessoais e Profissionais das Coordenadoras 

Pedagógicas. 

 

Quanto ao indicativo de tempo de docência, as coordenadoras pedagógicas 

da escola “A” e “B” (CP1 e CP2) variam entre quatorze (14) e vinte (20) anos e, a 

coordenadora pedagógica da escola “C” (CP3) iniciou sua carreira na docência em 

uma escola de Educação de Tempo Integral. A experiência como docente varia 

entre cinco (05) a nove (09) anos.  Como coordenadora pedagógica na Educação de 

Tempo Integral a experiência está entre um (01) a oito (08 anos). Nenhuma das 

entrevistadas tem menos de cinco (05) anos de docência na Educação de Tempo 

Integral. Quanto à gestão, apenas a coordenadora da escola “C” (CP3) possui um 

ano de experiência, as demais coordenadoras pedagógicas (CP1 e CP2), já 

trabalham há quatro (04) anos (no mínimo) na coordenação pedagógica na 

Educação de Tempo Integral. Segundo evidencia o quadro abaixo: 

 

Quadro 16 - Indicativo de tempo como docente, docente na Educação 

Integral e coordenadora pedagógica na Educação Integral. 

 

Para esta pesquisa, participaram o total de quinze professores, sendo onze 

(11) do sexo feminino e quatro (04) do sexo masculino, que representam 38,46% do 

E
s
c
o
la

 

S
u
je

it
o
s
 

Sexo 
Formação  
Docente 

Instituição Pós-Graduação Instituição 

Jornada 
de 

Trabalho 
Semanal 

A CP1 Feminino Pedagogia Privada 
Língua 

Portuguesa 
Privada 40 horas 

B CP2 Feminino Pedagogia Privada Psicopedagogia Privada 40 horas 

C CP3 Feminino Pedagogia Privada Gestão Escolar Privada 40 horas 

 Fonte: Questionário aplicado às coordenadoras na pesquisa de campo, 2017. 

Escola 
Tempo de Experiência 

como Docente 
Tempo de Experiência 
como Docente na E.I. 

Tempo de Experiência 
como Coordenadora 
Pedagógica na E.I. 

A 14 anos 05 anos 04 anos 

B 20 anos 05 anos 01 ano 

C - 09 anos 08 anos 

Fonte: Questionário aplicado às coordenadoras na pesquisa de campo, 2017. 
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total de docentes que atuam nas três (03) escolas que ofertam Educação Integral no 

município de Ariquemes-RO. As informações apresentadas sobre os dados pessoais 

dos educadores nos levam a seguinte leitura: doze (12) professores são graduados 

em Pedagogia, dois (02) em Ciências Biológicas e um (01) em Educação Física. No 

total, onze (11) formaram-se em rede privada de ensino e somente quatro (04) em 

instituições públicas. Dos quinze docentes, sete (07) não possuem curso de pós-

graduação, os demais se dividem nos seguintes cursos de especialização em: três 

(03) especialistas em alfabetização e letramento, dois (02) em gestão escolar, dois 

(02) em gestão integrada e um (01) professor em metodologia do ensino superior. 

Seis (06) especialistas cursaram pós-graduação em instituições privadas de ensino 

e somente dois (02) em rede pública. 

Os sujeitos “P4”, “P9”, “P12”, “P13” e “P15” prestam serviços por meio de 

contrato com tempo determinado (os contratos provisórios são resultados de 

aprovação em processo seletivo temporário ou contratação realizada pela 

Associação de Pais e Mestres das instituições de ensino pesquisadas), os demais 

docentes entrevistados fazem parte do quadro efetivo da SEMED. A partir dos dados 

acima mencionados é possível verificar que a jornada de trabalho predominante 

entre os entrevistados é de 40 horas semanais, com exceção dos casos de dois 

professores: (P4) 25 horas e, (P5) 60 horas, como apresenta o quadro a seguir: 

 

Quadro 17 - Dados Pessoais e Profissionais dos Professores. 

I
n
s
t
i
t
u
i
ç
ã
o
 

Sujeitos 
Formação 
Docente 

Instituição 
Pós-

Graduação 
Instituição 

Jornada de 
Trabalho 
Semanal 

E
s
c
o

la
 A

 

Professora 1 Pedagogia Pública 
Alfabetização 
e Letramento Pública 

40 h 

Professora 2 Pedagogia Privada 
Gestão 
Escolar Pública 

40 h 

Professora 3 Pedagogia Privada 

Metodologia 
do Ensino 
Superior Privada 

40 h 

Professora 4 Pedagogia Privada - - 
25 h 

Professor 5 Pedagogia Privada 
Gestão 
Escolar Privada 

60 h 

E
s
c
o

la
 B

 

Professora 6 Pedagogia Privada 
Gestão 

Integrada Privada 
40 h 

Professora 7 Pedagogia Privada 
Alfabetização 
e Letramento Privada 

40 h 

Professora 8 Pedagogia Privada 
Alfabetização 
e Letramento Privada 

40 h 
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Quanto ao tempo de experiência como docente e como docente na 

Educação de Tempo Integral; de acordo, com os entrevistados o tempo de 

experiência como professor varia de um (01) a vinte e um (21) anos e o de professor 

na Educação de Tempo Integral de três (03) meses a dez (10) anos. Como podemos 

perceber no quadro, os professores (4, 9, 10, 12 e 13), iniciaram a docência em uma 

escola de Educação Integral. Com exceção do professor 5, os demais possuem 

menos de dez (10)  anos de experiência como docente e docente na Educação 

Integral. Considerando o quantitativo de tempo como docentes na Educação 

Integral, observamos que a Escola “C” possui o maior número de professores 

iniciantes na E.I. Conforme descritos no quadro a seguir: 

 

Quadro 18 - Indicativo de tempo como docente, docente na Educação 
Integral. 

Professora 9 Pedagogia Privada - - 40 h 

Professora 10 Pedagogia Privada - - 40 h 

E
s
c
o

la
 C

 

 

Professor 11 
Ciências 

Biológicas Pública 
Gestão 

Integrada Privada 
40 h 

Professor 12 
Ciências 

Biológicas* Pública - - 
40 h 

Professor 13 
Educação 

Física* Privada - - 
40 h 

Professora 14 Pedagogia Privada - - 
40 h 

Professora 15 Pedagogia Pública - - 
40 h 

Fonte: Questionário aplicado aos professores na pesquisa de campo, 2017. 

Instituição Sujeitos 
Tempo de Experiência como 

docente 
Tempo de Experiência como 

docente na E.I. 

E
s
c
o

la
 A

 

Professora 1 
09 anos 

09 anos 

Professora 2 05 anos 
05 anos 

Professora 3 04 anos 
04 anos 

Professora 4 01 ano 
01 ano 

Professor 5 21 anos 
10 anos 

E
s
c
o

la
 B

 

Professora 6 09 anos 
09 anos 

Professora 7 07 anos 
07 anos 

Professora 8 05 anos 
05 anos 

Professora 9 01 ano 
01 ano 
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Fonte: Questionário aplicado às professoras na pesquisa de campo, 2017. 
 

O estudo empírico foi realizado nas três escolas municipais de ensino 

fundamental, que ofertam Educação Integral no município de Ariquemes - RO.  

Com base nos questionamentos direcionados aos sujeitos, apresenta-se na 

seção a seguir às discussões e interpretações dos resultados obtidos a partir das 

vozes dos participantes da pesquisa. 

 

  

Professora 10 
01 ano 

01 ano 

E
s
c
o

la
 C

 
Professor 11 03 anos 

03 anos 

Professor 12 01 ano 
01 ano 

Professor 13 01 ano 
01 ano 

Professora 14 03 anos 
03 anos 

Professora 15 15 meses 
03 meses 
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5 DESVELANDO AS VOZES DOS SUJEITOS  

 

Nesta seção apresentaremos a análise dos resultados obtidos nas 

entrevistas semi estruturadas e gravadas realizada com os gestores, coordenadores 

pedagógicos e professores, sujeitos desta pesquisa, que atuam em escolas de 

Educação Integral no município de Ariquemes. Para tanto, trabalhamos com técnica 

categorial, cujos dados nos permitiram a criação, a priori, de três categorias de 

análise, as quais foram: a) Categoria 1: Currículo de Educação Integral, visando 

identificar o entendimento dos gestores, coordenadores pedagógicos e professores, 

quanto à concepção do currículo de uma escola de Educação Integral; b) Categoria 

2: Formação Docente, objetiva verificar em que consiste a formação continuada dos 

professores, que atuam em escolas que ofertam Educação integral; e c) Categoria 3: 

Operacionalização do Currículo da Educação Integral, para averiguar na fala dos 

sujeitos da pesquisa como ocorre a operacionalização do currículo de Educação 

Integral no que tange a sua metodologia. 

Dessas categorias, emergiram as subcategorias, provenientes dos 

fragmentos extraídos das respostas dos sujeitos, a partir das expressões alicerçada 

na similaridade e frequência16.  

 

5.1 Categoria 1 - Currículo de Educação Integral 

 

Com base na definição das categorias a priori, iniciamos a investigação, com 

três questões, sendo o primeiro questionamento: O que contempla as práticas 

curriculares na perspectiva de Educação Integral? Deste questionamento 

emergiram a subcategoria conforme disposto no quadro abaixo: 

 

Quadro 19 - Categoria 1- Práticas Curriculares na perspectiva de E.I. 

Categoria Subcategoria 

Práticas Curriculares na 
perspectiva de E.I. 

a) Práticas Curriculares que contemplam a 
multidimensionalidade. 

Fonte: Produção da pesquisadora 2017. 

 

Conforme demonstrado nas falas a seguir: 

                                            
16

  Algumas vozes dos sujeitos da pesquisa, não serão evidenciadas no decorrer da análise, devido 
ao fato de não se enquadrarem nas subcategorias criadas. 
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[...] oficinas de dança, teatro, fanfarra, português, o momento de 
leitura e a matemática [...] (G1). 

 

[...] momentos de leitura, matemática dinâmica, informática e 
pesquisa [...] (CP1). 

 

[...] dança [...] acompanhamento pedagógico, português, matemática 
e estudo e pesquisa [...] (CP2). 

 

[...] reforço escolar, teatro, dança e esportes [...] (P1). 

 

[...] contempla estudos orientados, artes e cultura, recreação, jogos, 
educação ambiental e educação e saúde [...] (P2). 

 

[...] estudos orientados [...] oficinas de momentos de leitura, 
matemática dinâmica, informática, educação ambiental, atividades 
esportivas e motoras e educação e saúde [...] (P4). 

 

[...] contemplam estudos orientados, matemática, leitura, estudo e 
pesquisa, arte e cultura, esporte e lazer, teatro, dança e etc. [...] (P5). 

 

[...] contempla as áreas de arte e cultura, estudos dirigidos, educação 
e saúde, educação ambiental e recreação e jogos [...] (P6). 

 

[...] informática, estudo e pesquisa, língua portuguesa e matemática 
dinâmica, arte e cultura, fanfarra, dança e teatro [...] (P7). 

 

[...] contemplam estudos orientados, matemática, leitura, estudo e 
pesquisa, [...] arte e cultura, esporte, lazer, teatro, dança e etc. [...] 
(P8). 

 

[...] oficinas de dança, matemática, português, meio ambiente, saúde 
e esporte [...] (P9). 

 

Oficinas de dança, matemática, português, meio ambiente, saúde e 
esporte (P12). 

 

As falas dos sujeitos apontam para a compreensão de práticas curriculares 

voltadas ao desenvolvimento de ações que permitam ao educando a possiblidade de 

evoluir em diferentes áreas do conhecimento. Na opinião dos entrevistados uma 

instituição que visa formar integralmente, contempla atividades como: dança, teatro, 

informática, recreação e jogos, esportes, saúde, fanfarra, além de ofertar a seus 

alunos, acompanhamento pedagógico, com ênfase em português, leitura, 
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matemática, reforço escolar e estudos orientados. É possível perceber no 

entendimento dos sujeitos da pesquisa, que as práticas curriculares na perspectiva 

de Educação Integral, ultrapassam o conhecimento intelectual (previsto pelo 

currículo) e acrescentam uma parte diversificada as atividades desenvolvidas no 

cotidiano da escola.   

Tal entendimento sobre o assunto vem ao encontro do pensamento de 

Guará (2006) ao tratar que as práticas curriculares em uma proposta de formar 

integralmente deve considerar os saberes que garantem a sobrevivência do homem, 

seus relacionamentos pessoais e sociais, seu trabalho produtivo e o sentido da vida. 

Para dar conta disso, a autora assinala que existe um conjunto de conhecimentos 

sistematizados e organizados no currículo escolar e também nas práticas, 

habilidades, costumes, crenças e valores, que conformam a base da vida e que 

somados aos saberes acadêmicos, constituem o currículo necessário à vida em 

sociedade. 

Nesse sentido, ao propor novas possibilidades de desenvolvimento aos 

educandos, a escola propiciará a construção de habilidades e conhecimentos que 

agregados a novos saberes, tornar-se-ão indispensáveis a vida social do sujeito. 

A respeito da subcategoria “a” os sujeitos da pesquisa esboçam em suas 

vozes uma concepção de práticas de Educação Integral multidimensional. Esta 

concepção é discutida por Guará (2006, p. 16) na perspectiva de entendimento do 

homem como: 

 

[...] ser multidimensional, a educação deve responder a uma 
multiplicidade de exigências do próprio indivíduo e do contexto em 
que vive. Assim, a educação integral deve ter objetivos que 
construam relações na direção do aperfeiçoamento humano. [...]  

 

Por esse entendimento a educação não pode se limitar apenas a 

transmissão de conteúdos pré-estabelecidos, mas deve considerar os diversos 

aspectos do sujeito (cognitivo, afetivo, físico e técnico-científico) e proporcionar 

múltiplas experiências educativas. Deve compreender o sujeito enquanto um ser 

multidimensional, que também habita em múltiplos contextos e precisa descobrir-se 

enquanto pessoa, responder a suas inúmeras necessidades pessoais e no coletivo. 

Ao realizar essa ação, a Educação Integral estará construindo relações com o 
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contexto vivenciado pelos educandos e paralelamente direcionando ações que 

possam promover o aprimoramento humano. 

Essa concepção de Educação Integral aponta para a necessidade de 

repensar dois itens essenciais: 1) Compreender o sujeito enquanto multidimensional 

implica para instituição de ensino, repensar sua proposta de educar. Isso sugere a 

construção de um novo currículo, novos conteúdos, reorganização/qualificação dos 

tempos e os espaços e, consequentemente a postura dos profissionais envolvidos 

neste contexto e 2) Esse processo de desenvolvimento integral realizado nas 

escolas devem considerar iniciativas que, possam evoluir plenamente as 

capacidades dos educandos, nas diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, 

ética, social, lúdica, física).  

 

A escola de educação integral deve proporcionar estudos 
complementares e atividades de esporte, cultura, lazer, estudos 
sociais, línguas estrangeiras, cuidados de saúde, música, teatro, 
cultivo da terra, canto, ecologia, artesanato, corte e costura, 
informática, artes plásticas, potencializando o desenvolvimento das 
dimensões cognitivas e ao mesmo tempo afetiva e relacional dos 
alunos entre outras pessoas (GADOTTI, 2004, p. 38). 

 

A instituição de ensino que trabalha em uma proposta de Educação Integral 

deve oferecer a seus alunos, além do currículo disciplinar, atividades/conteúdos 

complementares para sua formação. Na medida em que o educando potencializa 

seu desenvolvimento cognitivo, concomitante desenvolve o lado afetivo, o 

relacionamento social entre outros. Para o autor as disciplinas do currículo oficial, 

por exemplo, Língua Portuguesa e Matemática, precisam estar relacionadas com a 

formação afetiva e para a cidadania (GADOTTI, 2009), de modo que a 

aprendizagem compreenda uma formação totalizante. 

Em sentido geral os pensamentos dos autores Guará (2006) e Gadotti 

(2009) convergem no sentido de compreenderem a prática curricular que norteia a 

Educação Integral, como capaz de entender o sujeito em suas múltiplas dimensões. 

Esse entendimento leva a oferta de uma formação onde os alunos tenham o direito 

ao desenvolvimento cognitivo, afetivo e pessoal (entre outros). Tal tarefa 

empreenderá ações planejadas e articuladas por meio de um currículo estruturado 

com o objetivo de propiciar ao educado o desenvolvimento multidimensional. A 

seguir passaremos para a categoria formação docente. 
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5.2 Categoria 2 - Formação Docente 

 

Nesta categoria será apresentada a trajetória da formação dos professores 

que atuam nas escolas que oferecem Educação Integral. Para tanto a pergunta que 

deu origem as vozes dos sujeitos foi: Em que consiste a formação dos 

professores que atuam nas escolas que ofertam Educação Integral? As 

respostas dos sujeitos forneceram a construção da subcategoria de análise abaixo: 

 
Quadro 20 - Categoria 2 – Formação Docente 

Categoria Subcategoria 

Formação Docente a) Professores sem formação específica 

Fonte: Produção da pesquisadora 2017b 

 

Ao questionamento feito foram obtidas as seguintes respostas: 
 

[...] recebem formação, mas não tem como foco a educação integral 
(G1). 

 

[...] especificamente para educação integral não tem acontecido 
formação [...] (G2). 

 

Não existe uma formação específica para a educação integral, 
lamentavelmente (G3). 

 

[...] própria não tem, mas eu vejo que seria necessário que tivesse 
uma formação específica [...] (CP1). 

 

Não existe uma formação na área de educação integral, infelizmente 
nós ainda não temos isso [...] (CP2). 

 

[...] Nenhuma formação específica [...] (CP3). 

 

Simplesmente não existe [...] (P1). 

 

Participamos de cursos de formação, mas com foco na educação 
básica [...] até o momento não foi oferecido formação para educação 
integral [...] (P2). 

 

Não recebemos formação para atuar na educação integral (P3). 
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As formações para educação integral simplesmente não acontecem 
(P4). 

 

[...] não recebemos [...] a formação oferecida nunca direciona ações 
para os professores que trabalham na educação integral [...] 
considero lamentável, pois a formação poderia contribuir para 
melhorar nossa prática (P5). 

 

Nenhuma. As formações que a SEMED oferece tratam apenas da 
educação básica (P6). 

 

Trabalho em uma escola de educação integral e nunca recebi 
nenhuma formação para isso (P7). 

 

Formação específica não tem [...] (P8). 

 

A formação na educação integral pra nós é um sonho que ainda está 
distante de se tornar realidade [...] (P9). 

 

Recebemos formação, mas não para a educação integral (P10). 

 

É triste, mas, para a educação integral, nenhuma [...] (P11). 

 

Nos recortes das vozes dos sujeitos é possível perceber, que a maioria 

revela a falta de formação específica para os professores que atuam nas escolas 

que ofertam Educação Integral. Conforme enfatiza a professora 9 a formação 

específica para os profissionais que atuam na Educação Integral ainda “é um sonho 

distante de tornar-se realidade”.   

Nas três escolas participantes, os professores entrevistados de uma maneira 

geral aproveitaram o estudo para desvelar suas dificuldades diárias e seus anseios 

quanto à ausência de formação específica. Embora a Gestora da escola “A” e os 

professores dois (02) e dez (10) sinalizem a oferta de formação docente, concordam 

com a grande maioria, que expressa o fato de não ser específica para a clientela 

atendida nas instituições de ensino.  

Os dados coletados nas entrevistas nos remetem a ponderar sobre dois 

aspectos: o primeiro, a escola que pretende educar na perspectiva de Educação 

Integral, deve considerar que o professor ao trabalhar por essa concepção de 

ensino, precisa entender quais práticas educativas serão necessárias para promover 

além do desenvolvimento intelectual, o emocional, cultural, político e social de seus 
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alunos. Isso implica em uma nova postura para o docente, que necessita promover 

uma inovação na maneira de repensar sua prática e organizá-la para atingir os 

objetivos que visam o pleno desenvolvimento do sujeito. O segundo aspecto está 

ligado aos novos métodos de ensino, que devem ser utilizados para atingir novos 

patamares estabelecidos para essa perspectiva de ensino. Dentro dessa ótica, a 

formação docente torna-se essencial para concretizar uma proposta que visa educar 

integralmente.  

A esse respeito Guará (2006) assinala que a perspectiva humanística da 

educação quanto à formação integral sinaliza relações educativas, em que o 

educador também possa se desenvolver plenamente, ao evoluir em suas 

capacidades, ele possa compreender e dar significado ao ato de educar, visando o 

desenvolvimento humano de seus educandos. “Isso favorece uma prática 

pedagógica compreensiva do ser humano, sua integralidade, suas múltiplas 

relações, dimensões e saberes, reconhecendo sua singularidade e universalidade” 

(GUARÁ, 2006, p. 16).  

Diante do contexto apresentado por Guará (2006) podemos reafirmar o quão 

importante é a formação desses educadores que atuam em instituições de ensino 

que ofertam Educação Integral. São professores que assim como os alunos 

necessitam desenvolverem-se integralmente, reconhecerem-se enquanto sujeitos 

únicos, que precisam evoluir suas capacidades e desenvolverem-se plenamente. 

Como mediadores do “conhecimento”, os docentes precisam antes, apropriar-se do 

conhecimento, compreenderem-se enquanto seres humanos, sobre suas múltiplas 

relações, dimensões e saberes.  De posse desse entendimento, o docente atribuirá 

ao ato de educar integralmente, uma prática educativa construída na direção do 

aperfeiçoamento humano.  

Por esse entendimento quanto à importância da formação docente, em uma 

perspectiva de educar integralmente Moll (2012, p. 140) elucida: 

 

Uma escola de tempo integral que pretenda construir uma pauta 
curricular de educação integral deverá contar com “os professores 
integrais” que possam dedicar-se aos processos de ensino e 
aprendizagem, ao trabalho coletivo na escola, ao diálogo com a 
comunidade além de poder usufruir das possibilidades culturais, 
estéticas, literárias, tecnológicas que lhes permitam construir pontes 
com o universo simbólico de seus estudantes. 
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Neste contexto, verifica-se a importância da formação docente, não apenas 

para a melhoria da prática pedagógica, mas pela necessidade de educadores que 

possam contribuir de uma maneira mais efetiva no ambiente educacional. Nesse 

sentido é fundamental que o docente tenha formação e condições necessárias para 

articular o conhecimento específico com a prática social de seus educandos. Por 

esse entendimento sobre a temática, a autora citada assinala a formação como eixo 

essencial para a produção do conhecimento no campo da Educação Integral.  

 

A formação inicial e continuada dos professores e demais 
profissionais da educação é tema estruturante para consolidação da 
agenda da educação integral. No âmbito específico das Faculdades 
de Educação e dos cursos de licenciatura, dos cursos de pós-
graduação Lato e Stricto senso, dos cursos normais de nível médio, 
há que se introduzir, via de regra, o debate dos temas relativos à 
educação integral (MOLL, 2012, p. 142). 

 

Para implantar um projeto de Educação Integral, com objetivo para uma 

formação completa, além da estrutura física e do currículo escolar, a formação dos 

profissionais que irão trabalhar nestes espaços educativos é um aspecto que deve 

ser considerado relevante. De acordo com o censo escolar de 201617, haviam 

2.508.754 alunos matriculados em escolas de Tempo Integral em nosso país. A 

crescente adesão à jornada escolar ampliada emerge a preocupação de acrescentar 

o debate sobre Educação Integral nos cursos de formação inicial/continuada dos 

professores. Tal entendimento sobre a temática resultaria na renovação das redes 

de formação que interligariam os diversos sistemas de ensino. Nessa dinâmica, a 

formação docente assumiria o papel de ir além de uma revisão científica e a 

reprodução de ações pedagógicas tradicionais, contribuiria na elaboração de ações 

interdisciplinares, estabelecidas sobre o diálogo, o olhar em relação as práticas 

contextualizadas na escolas (MOLL, 2012), de modo, a produzir saberes que façam 

sentido as ações escolares do cotidiano.  

Nessa mesma linha de pensamento Gadotti (2009) assevera a formação 

como essencial em uma proposta de Educação Integral. “A implantação do tempo 

integral nas escolas exige preparo técnico-político e formação, tanto dos pais quanto 

dos alunos, dos professores e demais funcionários da escola” (GADOTTI, 2009, p. 

36). É preciso que todos os envolvidos, tenham a compreensão sobre Educação 

                                            
17

 Disponível em http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-
escolar-da-educacao-basica-2016-pdf-1/file. Acesso em 18/12/2017. 

http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-escolar-da-educacao-basica-2016-pdf-1/file
http://portal.mec.gov.br/docman/fevereiro-2017-pdf/59931-app-censo-escolar-da-educacao-basica-2016-pdf-1/file
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Integra e a partir desse entendimento promovam o diálogo, troca de experiência e 

possam unir forças para superar as dificuldades, promovendo assim melhorias na 

aprendizagem de seus alunos. Como podemos observar os pensamentos dos 

autores Moll (2012), Guará (2006) e Gadotti (2009) visualizam a formação docente 

como basilar, para atender as novas práticas pedagógicas que se instauram em uma 

proposta de Educação Integral.  

Os resultados obtidos nessa categoria ressaltam a ausência de políticas de 

formação continuada de professores para atuar na Educação Integral. Em muitos 

depoimentos alguns entrevistados alegaram não se sentirem preparados para atuar 

nas escolas investigadas, devido ao fato de haver formação específica.  Em virtude 

dos fatos mencionados, nota-se um distanciamento entre o previsto na legislação 

quanto à formação docente e a realidade apresentada pelos sujeitos da pesquisa.  

Dando prosseguimento as análises, a próxima categoria retrata o processo 

operacional do currículo em uma instituição que oferta Educação Integral. 

 

5.3 Categoria 3 - Operacionalização do Currículo de Educação Integral 

 

Buscando apresentar como acontece a operacionalização dos currículos nas 

escolas que ofertam educação integral formulamos a terceira e última questão: 

Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação Integral? Para essa 

categoria foram criadas duas subcategorias de análise a seguir: 

 

Quadro 21 - Categoria 3 - Operacionalização do Currículo de Educação Integral 

Categoria 3 Subcategorias 

Operacionalização do currículo de 
Educação Integral 

a) Operacionalização por meio de 
oficinas e projetos. 
b) Operacionalização com ênfase em 
atividades lúdicas. 

Fonte: Produção da pesquisadora 2017. 

 

Para essa categoria evidenciamos as falas mencionadas na sequência: 

 

Através de projetos [...] cada oficina tem seus próprios projetos (G1). 

 

[...] elaboração e execução de projetos [...] (G3). 
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[...] cada professor elabora seus projetos [...] (CP1). 

 

Execução de projetos nas oficinas (P1). 

 

[...] Através de projetos nas oficinas [...] (P3). 

 

[...] são desenvolvidos projetos nas inúmeras oficinas [...] (P5). 

 

Projetos nas oficinas culturais (P6). 

 

Através de projetos desenvolvidos nas oficinas (P7).  

 

Elaboração e execução de projetos (P8). 

 

[...] projetos que são desenvolvidos [...] (P9).  

 

Projetos. Tudo é através de projetos [...] (P10). 

 

[...] projetos [...] (P11). 

 

[...] lúdico, fazendo jogos [...] (P12). 

 

[...] forma lúdica [...] (P13). 

 

Usando o lúdico. Os alunos participam de atividades interativas 
(P14). 

 

Projetos nas inúmeras oficinas ofertadas pela escola (P15). 

 

Ao analisarmos as respostas dos sujeitos relacionadas a essa pergunta, 

identificamos nos fragmentos das vozes das gestoras 1 e 3, Coordenadora 

pedagógica 1 e professores 1, 3, 5, 6 e 7, uma operacionalização do currículo de 

Educação Integral com ênfase em oficinas e práticas de projetos. Para criar as 

condições necessárias para a Educação Integral no município de Ariquemes-Ro foi 

estruturado pela SEMED, um comitê de Educação Integral municipal. A coordenação 

desse comitê organizou a estrutura curricular para as escolas, propiciando os 

requisitos mínimos para implantação e desenvolvimento do projeto, além de fornecer 

assessoramento em cada instituição de ensino. 
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A carga horária foi estruturada da seguinte maneira: 1)Currículo Básico, que 

compreende os componentes curriculares da Base Nacional Comum da 1ª fase do 

Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 

Geografia e História, com carga horária de 800 horas anuais, entretanto na 2ª fase 

do Ensino Fundamental (6º ao 9º Ano) Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, 

Matemática, Ciências, Geografia, História e Educação Religiosa, porém na parte 

diversificada terá Inglês e Produção de Texto, com carga horária de 840 horas 

anuais e 2) Oficinas Curriculares que corresponde na jornada ampliada um total de 

1.600 horas anuais para a 1ª fase do Ensino Fundamental e para a 2ª fase do 

Ensino Fundamental 1.640 horas anuais subdivididas em Base Nacional Comum e 

Oficinas curriculares. Convém destacar, que embora a escola “C” realize 

atendimento a duas turmas da educação infantil, não foi encontrado uma 

organização curricular específica para a modalidade de ensino.Além do currículo 

básico os alunos, no contraturno participam das oficinas curriculares e atividades 

extracurriculares. As oficinas curriculares foram organizadas com o objetivo de 

ampliar, aprofundar a aprendizagem e a integração ao currículo escolar. Sendo 

aplicadas através de projetos e atividades lúdicas. A equipe pedagógica e 

administrativa de cada Unidade de Ensino tornou-se responsável pela organização, 

distribuição e acompanhamento das atividades desenvolvidas. 

Elaboramos o quadro a seguir com a síntese das oficinas curriculares 

disponibilizadas nas escolas “A”, “B” e “C”. 

 

Quadro 22 – Oficinas Curriculares 

Oficina 
Curricular 

Descrição 

Estudos 
Orientados 

Oferece um tempo específico para: momento de aprofundamento 
da leitura, exploração da matemática de forma mais dinâmica, 
desenvolvimento de estudos, pesquisa ampliando as atividades 
que normalmente seriam desenvolvidos em ambientes fora da 
escola. 

Oficina de 
Atividades 
Artísticas e 
Culturais 

A oficina tem como objetivo despertar os interesses artísticos e 
culturais dos alunos. 
 Nessa oficina são oferecidas atividades como: Capoeira, Teatro, 
Artesanato, Dança, Música, fanfarra e Caratê. 
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Fonte: Produção da pesquisadora 2017. 

 

No tocante as oficinas curriculares, o aluno pode optar na oficina de 

atividades artísticas e culturais por duas opções para seu contraturno, as demais 

oficinas fazem parte de sua rotina semanal. As atividades extracurriculares estão 

relacionadas às refeições feitas no período em que o aluno está na escola, ao 

momento de relaxamento realizado após o almoço e a mobilidade, que compreende 

o deslocamento feito em algumas escolas que desenvolvem atividades fora do 

prédio/espaço escolar. A figura a seguir apresenta a organização das atividades e 

do tempo escolar das instituições de ensino participantes da pesquisa. 

 

Figura 03 - Distribuição das atividades e do tempo escolar 

Fonte: Coordenação Municipal de Educação Integral- Ariquemes/2017. 

Oficina de 
Atividades 

Esportivas e 
Motoras 

Promover o desenvolvimento pessoal, por meio desenvolvimento 
físico através dos jogos e brincadeiras, e atingindo até a 
conscientização de valores morais como o respeito, a 
solidariedade, o espírito participativo e o trabalho em grupo. 
Propiciando aos alunos melhores condições de saúde e 
qualidade de vida. 

Oficina de 
Educação 

Alimentar e 
Ambiental 

Contribuir de forma incisiva para que os Estudantes hábitos 
alimentares saudáveis. Além de sensibilizar a comunidade 
escolar para a necessidade da construção de novos paradigmas 
quanto a garantia de a segurança alimentar, a reconstrução e a 
preservação do meio ambiente. 
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No que tange a subcategoria “a”, considerando as afirmativas dos sujeitos, 

verificamos o desenvolvimento do currículo por meio de projetos. De acordo com os 

entrevistados os projetos são organizados de forma interdisciplinar, com vistas a 

promover a articulação entre os diferentes saberes existentes em cada componente 

curricular. Após o diagnóstico realizado com os alunos no início das aulas é feita 

uma reunião, que tem como propósito a construção dos projetos que nortearão a 

prática escolar no decorrer do ano letivo. Nessa ocasião os professores com auxílio 

da coordenação pedagógica, elaboram seus projetos de trabalho, que podem ser 

adaptados sempre que preciso. Vale ressaltar que a avaliação das ações 

desenvolvidas por essa ferramenta didática é feita ao término de cada bimestre.  

Cada escola individualmente realiza sua reunião bimestral para avaliar o 

andamento das ações executadas, propor melhorias ou possíveis alterações quando 

necessário. Desde a inserção do Projeto Burareiro de Educação Integral nas escolas 

pesquisadas, a SEMED recomenda esse critério de avaliação bimestral dos projetos, 

como possibilidade de adequar as ações educativas a realidade de cada instituição 

de ensino.   

Os projetos nas instituições de ensino visam favorecer o envolvimento, a 

participação e o interesse de todos os envolvidos em sua execução. Além de facilitar 

o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos. O uso dos projetos como 

ferramenta pedagógica, propicia a organização de variadas estratégias capaz de 

promover a aprendizagem por parte do professor e oportunizar aos educandos um 

aprender articulado entre as diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido o 

trabalho com projetos pode tornar-se uma maneira de organizar as atividades 

concernentes ao ensino-aprendizagem de maneira diversificada e estabelecendo 

conexão com as demais áreas do conhecimento. Retirando assim a rigidez 

estabelecida pelas disciplinas tradicionalmente organizada nas instituições de 

ensino. Sua função é favorecer a criação de estratégias de organização para facilitar 

ao professor o tratamento das informações e, a relação entre os conteúdos, em 

busca dos problemas ou hipóteses, que facilitem ao aluno a transformação das 

informações passadas pelas disciplinas em conhecimento próprio. Nessa dinâmica, 

podemos dizer que os projetos possuem foco integrador na elaboração do 

conhecimento. Propiciando aos alunos, a articulação entre os diferentes aspectos 

sobre o que foi aprendido.   
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Infere-se que apenas trabalhar com projetos não garante a construção do 

conhecimento, essa ferramenta educacional deve ser compreendida como um 

instrumento que pode ser agregado às disciplinas e fornecer um foco investigativo, 

instigando os alunos e envolvendo-os a participarem de novas experiências em 

diferentes áreas do conhecimento e principalmente a vivenciar a resolução de 

problemas.   

Nessa mesma linha de pensamento Guará (2006, p. 17) versa que:  

 

Os projetos de trabalho na escola, bem como os projetos temáticos 
nas organizações sociais, têm relação com trabalho colaborativo em 
diversos ambiente de aprendizagem e procuram colocar o aluno no 
centro, desenvolvendo sua autonomia e sua socialização.  

 

Para que os projetos possam propiciar o trabalho colaborativo e contribuir 

para o desenvolvimento da autonomia e a socialização dos alunos nos diversos 

ambientes de aprendizagem. Torna-se imprescindível necessário o planejamento 

detalhado das ações, estabelecendo claramente os objetivos, a discussão entre os 

envolvidos, seções de estudo, os recursos necessários, pesquisas, entre outros 

elementos que constituem um projeto. Observando sempre suas etapas e avaliando 

os objetivos estabelecidos aumentará a possibilidade de atingir as metas ao seu 

término. Vale lembrar que as observações citadas anteriormente sobre o trabalho 

com projetos não se limitam as escolas que ofertam Educação Integral, mas deve 

nortear em qualquer momento que a escola/profissionais optarem pelo trabalho com 

essa ferramenta pedagógica, em espaços escolares ou não. 

Com base nesses postulados podemos considerar que uso dos projetos 

pode direcionar a novas práticas educativas e possibilitar a construção autônoma do 

conhecimento do aluno. Apresentaremos a seguir o desenvolvimento de práticas 

curriculares através de jogos, brincadeiras e atividades recreativas, mencionados a 

partir das falas de outros sujeitos da pesquisa. 

No que concerne à subcategoria “b”, evidenciamos nas vozes dos 

professores 10 e 11, uma operacionalização com ênfase em atividades lúdicas. 

Tradicionalmente a escola foi marcada por um aprendizado de transmissão dos 

conteúdos, a principal função do professor era “depositar” as informações e a única 

ação oferecida aos alunos era receber, arquivar esses conhecimentos ou utilizá-los 

quando solicitados pelos professores. Nesse modelo educacional clássico, o aluno 
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não vivenciava experiências, que pudessem fornecer autonomia em seu processo 

de aprendizagem, item necessário para a construção de seu conhecimento. Em 

contrapartida, as atividades lúdicas, podem propiciar aos educandos a oportunidade 

de interação com seu processo de aquisição do conhecimento. Nesse sentido, o 

lúdico surge como facilitador da aprendizagem da na sala de aula. Longe de ser 

apenas brincadeiras, o lúdico é uma atividade inerente, ao ser humano e pode 

contribuir para o conhecimento e a socialização do sujeito. 

Quando brincamos ou jogamos, nossa atenção precisa estar focada, não é 

algo disperso e não agimos apenas por instinto. Os jogos e as brincadeiras possuem 

regras que precisam ser assimiladas e seguidas. O ato de brincar ordena um 

envolvimento de todos os participantes, pois muitas brincadeiras proporcionam além 

da diversão a memorização de regras, observação, a elaboração de estratégias 

entre outros recursos cognitivos.   

Nesse faz de conta, o sujeito constrói sua identidade, trabalha as emoções, 

desenvolve habilidades, cria sua história e vivencia experiências reais, além de 

contextualizar um mundo imaginário. Desse modo, as brincadeiras não podem ser 

entendidas apenas como uma diversão. Brincar exige de seus participantes o 

entendimento sobre o que está sendo proposto, requer assimilação sobre as regras 

estabelecidas e análise das estratégias usadas pelos demais participantes. Além de 

uma atividade prazerosa que favorece a reprodução de sua realidade e de suas 

vivências, essas experiências favorecem o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo 

e motor das crianças. 

Para Cavaliere (2002) as atividades da escola de tempo integral devem 

apresentar aos alunos um equilíbrio entre as várias atividades propostas, a fim de 

favorecer um melhor aproveitamento das crianças na educação básica. Nesse 

sentido podemos afirmar que o lúdico é uma ferramenta que possibilita a produção 

do conhecimento, que favorece o aprendizado e tornando o processo do 

aprendizado mais prazeroso, pois estimula a participação ativa dos educandos e 

pode facilitar o entendimento dos conteúdos. Ao fazer uso da ludicidade como 

metodologia de trabalho, o professor precisa fazer a mediação sobre esse 

aprendizado agradável, de modo que suas ações possam contribuir para o 

desenvolvimento integral de seus alunos. Não é apenas propor brincadeiras ou 

jogos, mas planejar as ações que possibilitem subsídios eficazes na construção do 

conhecimento. 
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Em virtude aos aspectos apresentados, a referida análise evidenciou alguns 

pontos positivos e negativos quanto à operacionalização das práticas curriculares 

existentes, nas escolas que ofertam Educação Integral no município de Ariquemes-

Ro. Gostaríamos de salientar, que nosso papel não é tecer críticas ao trabalho que 

vem sendo desenvolvido pela SEMED e as instituições de ensino, mas propor 

possíveis melhorias com base no resultado apresentado pela pesquisa.   

O primeiro ponto positivo está relacionado à compreensão dos sujeitos da 

pesquisa quanto o currículo na perspectiva de Educação Integral, suas vozes 

revelaram que educar integralmente exige a ampliação das possibilidades e 

trabalhos diversificados com os alunos, para que essas ações possam contribuir 

para o avanço da aprendizagem e formação integral dos educandos. Mediante os 

resultados podemos afirmar que os sujeitos reconhecem que Educação Integral não 

se limita apenas em aumentar a permanência do aluno na escola, mas visa oferecer 

os subsídios necessários para que esse aluno no contraturno tenha acesso a 

variadas atividades, que promovam e contemplem diversas outras áreas do 

conhecimento.  

Outro aspecto positivo está relacionado a organização do currículo,  tempo e 

a distribuição das atividades desenvolvidas. As escolas possuem horários 

organizados e procuram desenvolver as atividades escolares com intuito de prestar 

seus serviços da melhor forma possível. A SEMED por sua vez realiza assistência 

ao trabalho desenvolvido nas instituições de ensino, isso acrescenta mais um 

elemento positivo, pois frente às ações executadas existe a supervisão das 

instituições de ensino e de toda a execução do projeto educacional. 

Porém destacamos como ponto negativo a ausência de formação 

continuada específica para os profissionais pertencentes a essas instituições de 

ensino. Esse item nos chama a atenção, pelo fato de possuir extrema relevância 

para o aperfeiçoamento das práticas metodológica operacionalizadas nesses 

espaços, que trabalham na perspectiva de educar integralmente. Outro aspecto 

negativo está relacionado à estrutura física das escolas investigadas, apenas uma 

instituição de ensino foi parcialmente adequada para atender ao objetivo do projeto 

de Educação Integral existente na cidade, as demais trabalham com adaptações e 

muita criatividade para aproveitar os ambientes disponíveis e oferecer o melhor em 

termos de aprendizagem a seus alunos. Nesse sentido, pode-se afirmar que as 

questões negativas apresentadas nesse estudo, comprometem a qualidade da 
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execução e os resultados dentro de uma perspectiva que visa o pleno 

desenvolvimento do sujeito.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a realização deste estudo, assumimos o desafio de analisar o 

processo de formação de professores para atuar na Educação Integral nas escolas 

do munícipio de Ariquemes - RO. O primeiro passo foi realizar o estudo sobre a 

literatura disponível quanto à formação docente em uma perspectiva de Educação 

Integral. Esta não foi uma tarefa das mais fáceis, pois não existem estudos que, 

tratem especificamente sobre essa temática, em sua grande maioria a bibliografia 

disponível faz referência sobre a importância da formação docente na Educação 

Integral, mas não aprofunda o debate. As obras disponíveis esclarecem em linhas 

gerais, a necessidade de voltar os olhares não apenas para o aluno e o resultado 

final (pleno desenvolvimento), mas estender ao docente uma parcela dessa atenção, 

pois como fundante no processo de construção conhecimento faz-se necessário 

repensar sua ação (prática metodológica), os espaços formativos e seu cotidiano 

nas instituições de ensino, que trabalham na perspectiva de educar integralmente. 

Quanto a Educação Integral o referencial teórico nos proporcionou o 

conhecimento sobre sua construção histórica, a evolução da legislação pertinente e 

os inúmeros desafios encontrados nas tentativas de implantação dessa concepção 

de ensino no Brasil. Entendemos que educar integralmente, visa à formação plena 

do sujeito em seus aspectos cognitivos, físicos, sociais, afetivos e entre outros 

elementos que acontecem conjuntamente.  Nessa dimensão, percebemos que a 

escola não é o único local de aprendizagem, existe uma variedade de experiências 

que podem ser propostas aos educandos fora do ambiente escolar. Por esse 

esclarecimento, acreditamos que a instituição de ensino precisa promover a abertura 

para o diálogo e envolver todos os participantes (escola, aluno, família e 

comunidade) nos projetos de Educação Integral.  

Ao chegarmos nessa etapa final da pesquisa, apresentaremos a seguir as 

considerações pertinentes aos seus resultados. Os resultados da pesquisa empírica 

demonstraram que a maioria dos sujeitos envolvidos na pesquisa compreende que 

uma instituição de ensino que visa formar integralmente os sujeitos, precisa oferecer 

algo mais que o currículo básico (conhecimento intelectual). É impossível pensar em 

Educação Integral sem acrescentar espaços onde os alunos possam desenvolver 

atividades diferenciadas, espaços de lazer, atividades de esporte, cultura e artes. 
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Essa visão destacada nos argumentos dos sujeitos converge com os 

estudos apresentados pelos autores referenciados no quadro teórico. Quando os 

estudiosos fazem referência a esses ambientes diferenciados como oportunidade de 

compensar as grandes lacunas que o meio social dos alunos não lhes permite 

alcançar.  

No que tange à formação continuada oferecida aos professores que atuam 

nas escolas que ofertam Educação Integral no município de Ariquemes - RO 

percebemos a ausência de processos formativos específicos para esses 

profissionais. Essa carência em disponibilizar momentos formativos específicos, 

compromete o objetivo de propor ao educando a formação plena, pois ao considerar 

o desenvolvimento integral dos alunos, torna-se imprescindível viabilizar ao 

educador espaço de formação (específico) para a realização de estudos, debates, 

reflexão sobre a prática e o diálogo para a construção de novas metodologias de 

ensino.  

Esse ponto em especial nos remete sobre as seguintes necessidades: a) o 

professor precisar compreender-se enquanto sujeito integral. A partir dessa 

descoberta ele estará apto para criar meios para promover o desenvolvimento de 

seus educandos; b) Os professores precisam estudar. A contemporaneidade exige 

constante atualização sobre os estudos adquiridos. Assim como inúmeras outras 

carreiras, a profissão docente exige a organização de momentos direcionados ao 

estudo e pesquisa; e c) Formação específica. Embora trate-se de ações realizadas 

no espaço escolar, a concepção de Educação Integral impõe ações exclusivas. 

Tornando necessário apropriar-se sobre sua organização, metodologia e 

operacionalização. Isso significa investir em momentos, no qual todos os envolvidos 

possam ter conhecimento e vislumbrem a possibilidades de uma educação cidadã, 

participativa e ativa. Neste contexto, os educadores que atuam em unidade de 

ensino que trabalham na perspectiva de educar integralmente, necessitam de uma 

formação que promova o entendimento das metodologias específicas a esse modelo 

de ensino, visando assim o desenvolvimento das potencialidades de todos os 

envolvidos. Diante desse contexto apresentado, pode se afirmar a necessidade 

urgente da organização de políticas que visem a valorização desses profissionais e  

seu direito de aquisição aos saberes necessários para uma prática educativa que 

tem como objetivo o desenvolvimento das múltiplas dimensões do sujeito.  
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Quanto à operacionalização do currículo de Educação Integral, 

evidenciamos a execução de trabalhos por meio da execução de projetos e 

atividades lúdicas. De acordo com o estudo empírico, as oficinas curriculares que 

acontecem no contraturno das aulas foram estruturadas para promover além da 

integração entre o currículo escolar básico, a ampliação das oportunidades de 

aprendizagem dos educandos. Notamos na organização da estrutura das oficinas 

curriculares e na operacionalização do Projeto Burareiro de Educação Integral 

desenvolvido no município de Ariquemes-RO os mesmos padrões de organização 

apresentados no item 2.5 O Programa Mais Educação e posteriormente descrito na 

Figura 03 (página 99) e no Quadro 02 (página 41) deste estudo.  

De acordo com a pesquisa, os projetos desenvolvidos pelas Unidades de 

Ensino são organizados de maneira a contemplar a interdisciplinaridade. Seus 

projetos são construídos a partir do diagnóstico realizado no início do ano letivo e 

sua avaliação ocorre bimestralmente. Orientadas pela SEMED, as Unidades de 

Ensino utilizam a avaliação para adequar-se a realidade local e ajustar itens que não 

foram contemplados no decorrer de sua execução. Nesse sentido os projetos  

enquanto ferramenta pedagógica, buscam favorecer aos educandos, a transposição 

dos limites disciplinares e criar em sua execução novas maneiras que possam 

conexão entre os vários conhecimentos existentes, promovendo assim a 

participação efetiva dos alunos no desenvolvimento de sua autonomia e a 

socialização entre os envolvidos nos diferentes locais de aprendizagem.  O lúdico 

surge nas práticas educativas das instituições de ensino investigadas, como possível 

contribuição para a interação e aprofundamento com o conteúdo estudado. 

Tornando assim o processo de aprendizado mais significativo, pois visa estimular a 

participação ativa de seus integrantes e facilitar a compreensão dos temas 

abordados. 

Analisando a implantação do Projeto Piloto de Educação Integral de 2005, 

na cidade de Ariquemes-RO observamos que a alteração mais significativa está 

relacionada a exclusão do curso profissionalizante no contraturno das escolas que 

ofertam Educação Integral no munícipio. As mudanças ocorridas no projeto 

aconteceram em virtude aos inúmeros interesses políticos dos partidos, que 

governaram a cidade nos anos seguinte a criação do Projeto de Educação Integral- 

Escola dos Sonhos. 
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 No que diz respeito a estrutura física das escolas investigadas, destacamos 

o fato de apenas uma instituição de ensino ser  parcialmente adaptada para 

desenvolver as atividades do projeto implantado pela prefeitura. Esse retrato 

apresentado pela pesquisa evidencia o distanciamento das ações previstas quanto a 

organização dos espaços para promover a Educação Integral em muitos lugares de 

nosso país. Primeiro implanta-se a proposta de educar integralmente e depois 

realizam-se as adequações necessárias. As escolas participantes da pesquisa 

apresentam no geral instalações inadequadas para o desenvolvimento de suas 

ações, faltam estruturas apropriadas para realizar as oficinas entre outros itens.  

Em síntese, pode se afirmar que não existem políticas públicas 

educacionais, que viabilizem e assegurem a Educação Integral de qualidade e 

acessível a todos. Muitos projetos não visam à formação plena, mas representam 

apenas interesses de ordem política. Vale ressaltar que ao término da pesquisa 

empírica, na rede municipal de ensino somente a escola C, ainda oferta Educação 

Integral no município de Ariquemes-RO. Os projetos desenvolvidos nas Escolas A e 

B foram encerrados devido a falta de recursos para promover aos educandos o 

mínimo de condições para trabalhar na perspectiva de educar integralmente. 

Concluímos este estudo defendendo a Educação Integral quanto proposta 

capaz de ofertar um ensino de qualidade ao educandos, contribuindo para a 

formação integral dos sujeitos. Porém destacamos a necessidade da organização de 

políticas públicas voltadas à formação específica para os professores, que trabalham 

em propostas que visam o pleno desenvolvimento dos educandos. Políticas que 

garantam ao educador sua função de agente social, criando a possibilidade de 

dedicar-se exclusivamente a um único ambiente de trabalho e com direito a uma 

formação permanente, que permita novas reflexões sobre a prática educativa 

efetivada e a organização dos processos de aprendizagem. Qualificando assim o 

debate previsto na legislação, quanto a criação de espaços formativos e a 

necessidade de viabilizar ao trabalho docente as ações necessárias frente as 

demandas exigidas pela concepção de Educação Integral. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a elaboração de novos 

indicadores e conduzir a possíveis contribuições na área de formação continuada 

dos professores que atuam em instituições de ensino, que trabalham na perspectiva 

de educar integralmente. 
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APÊNDICE A – TERMO DE APRESENTAÇÃO 

  

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE APRESENTAÇÃO 

 

Da: Coordenação do Mestrado Acadêmico em Educação 

À Direção da Escola: ________________________________ 

 

Vimos por meio deste apresentar a mestranda, FRANCINETE F. DE SOUZA 

DOMINGUES, para a qual solicitamos o acolhimento e a autorização a fim de que 

mesma possa realizar sua pesquisa denominada FORMAÇÃO E PRÁTICA 

CURRICULAR DOS DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INTEGRAL EM ARIQUEMES-RO, com a qual se pretende analisar a 

partir do olhar de gestores, coordenadores pedagógicos e professores as condições 

objetivas da educação integral em Ariquemes – RO, cujos dados resultarão na 

elaboração de sua Dissertação de Mestrado. 

Pela atenção que lhe for dispensada agradecemos antecipadamente. 

 

 

Ariquemes, 26 de setembro de 2016. 

 

 

_______________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima C. França 
Coordenadora do Mestrado Acadêmico em Educação 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO DESTINADO AOS GESTORES 

 

 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

Prezado (a) Gestor (a), 

 

Participo do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, linha 
de pesquisa “Formação de professores”, da Fundação Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR) e pretendo desenvolver uma pesquisa denominada: FORMAÇÃO 
E PRÁTICA CURRICULAR DOS DOCENTES QUE ATUAM NAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM ARIQUEMES-RO, com a qual se 
pretende analisar a partir do olhar de gestores, coordenadores pedagógicos e 
professores as condições objetivas da educação integral em Ariquemes – RO.  

Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa que utilizará a 
entrevista como instrumento de coleta de dados.  Informo que o conteúdo registrado 
no instrumento será mantido sob sigilo, sendo resguardada a sua identidade, não 
reveladas em nenhum momento, inclusive, nos documentos de divulgação dos 
resultados da pesquisa.  

Ressaltamos, também, que sua participação não envolverá qualquer tipo de 
despesa e que os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para fins 
desta pesquisa. Em qualquer momento poderá entrar em contato comigo ou com 
minha orientadora, para novos esclarecimentos sobre a pesquisa, por meio dos 
endereços de e-mail e telefones que se encontram a seguir.  

 
Na expectativa de contar com seu consentimento para participação nesta 

pesquisa, agradeço antecipadamente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Francinete F. de Souza 
Domingues 

Mestranda em Educação 
francinetedomingues@gmail.com 

(69) 99990-6104 

 

Prof.ª Dr.ª Rosângela de Fátima C. França 
Orientadora 

6rosangela@gmail.com 

 (69)98111-2841 



119 

 

 Eu ________________________________________________________________  
declaro, após ter lido os esclarecimentos acima explicitados, concordar em participar 
da pesquisa “Formação E Prática Curricular Dos Docentes Que Atuam Nas Escolas 
Municipais De Educação Integral Em Ariquemes-Ro”, e decido por livre espontânea 
vontade de participar dessa pesquisa, por meio da concessão de meu questionário. 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura 

 

 

______________, _____  de ______________ de 201____. 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

1. O que contempla o currículo de uma escola de Educação Integral? 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

2. Qual formação que recebem os professores que atuam nas escolas, 

que ofertam Educação Integral? 

________________________________________________________   

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

3. Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação Integral? 

 

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICADO AS GESTORAS 

 

 

 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 
MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 

 
QUESTIONÁRIO APLICADO AS GESTORAS 

1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 

2. Nível de Escolaridade 

- Curso de Graduação 

Nome do curso:  __________________________________________  

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

- Curso de Especialização 

Nome do curso::  __________________________________________  

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: _____________________ . 

Experiência como docente na Educação Integral ____________________ . 

Experiência como gestora em escola de Educação Integral_____________. 

4. Vínculo empregatício: (   ) efetivo  (   ) emergencial 

5. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 25 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 60 horas semanais 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO APLICADO AS COORDENADORAS 

PEDAGÓGICAS 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 
QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

 
1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 

2. Nível de Escolaridade 

- Curso de Graduação 

Nome do curso:  __________________________________________  

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

- Curso de Especialização 

Nome do curso::  __________________________________________  

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: _____________________ . 

Experiência como coordenador pedagógico na Educação Integral  

 ___________________________________________________ ___________. 

4. Vínculo empregatício:  (   ) efetivo  (   ) emergencial 

5. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 25 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 60 horas semanais 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES 

 

1. Dados pessoais 

Sexo: (   ) masculino       (   ) feminino 

2. Nível de Escolaridade 

- Curso de Graduação 

Nome do curso:  __________________________________________  

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

- Curso de Especialização 

Nome do curso::  __________________________________________  

Ano de conclusão: ______________ 

Instituição: Privada (   )   Pública  (   ) 

3. Dados Profissionais 

Experiência como docente: _________________________. 

Experiência como docente na Educação Integral  _________________ . 

4. Vínculo empregatício:  (   ) efetivo  (   ) emergencial 

5. Jornada de Trabalho 

(   ) 20 horas semanais 

(   ) 25 horas semanais 

(   ) 40 horas semanais 

(   ) 60 horas semanais 
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APÊNDICE G- RESPOSTAS DAS GESTORAS 

 

DADOS COLETADOS POR MEIO DE ENTREVISTAS/GRAVADAS APLICADAS 

ÀS GESTORAS  

GESTORES  

SUJEITOS 

PERGUNTA 

O que contempla o currículo de uma escola de Educação 
Integral? 

G1 
Aqui a gente tem os oficineiros que trabalham nas oficinas de dança, teatro, 
fanfarra e temos também o português, o momento de leitura e a matemática 
que trabalha como reforço no período oposto a sala de aula. 

G2 

O que vem a mais para estar contemplando são as oficinas que para o 
próximo ano estamos tentando trazer oficinas diversificadas para os alunos 
maiores do sexto ao nono, a gente quer manter eles na escola vamos ver se 
agente consegue cursos profissionalizantes, se for possível nem que seja 
em parceria. O que temos hoje o currículo não contempla todos os anseios 
que eles querem, então eu acho o que poderia fortalecer seriam as oficinas 
e um tempo maior que o professor ficasse com esse aluno na escola. 

G3 

Contempla um atendimento diferenciado. Onde o aluno recebe além do 
reforço escolar a oportunidade de participar das oficinas culturais e 
desenvolver outra parte essencial de sua formação. Em parceria com os 
professores da educação básica os profissionais da educação integral, 
visam oferecer uma educação que vá além da sala de aula, mas que tenha 
foco na cultura e preservação do meio ambiente. 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Qual formação recebem os professores que atuam nas escolas 
que ofertam Educação Integral? 

G1 

Uma vez no mês é feito uma formação continuada os professores recebem 
em cima das oficinas trabalhadas tem a coordenadores que faz a formação 
com eles durante o ano todo mês em cima das oficinas trabalhadas a 
coordenadora recebe lá na SEMED a formação e repassa para os 
professores aqui na escola o pessoal oficineiro recebe a formação recebe a 
formação, mas não tem foco na educação integral.  

G2 
Na verdade a maior formação que eles recebem são as reuniões que agente 
faz atacando as fraquezas vendo onde precisa melhorar porque 
especificamente para educação integral não tem acontecido formação. 

G3 

Os profissionais da educação integral recebem formação mensalmente com 
os professores da educação básica. Acontece dessa forma uma vez por 
mês todas as coordenadoras pedagógicas (educação básica e integral), se 
dirigem até a SEMED onde recebem formação da equipe pedagógica e 
multiplicam essa formação na escola em datas previstas no calendário 
anual. Como se trata de escola de educação integral, as nossas 
coordenadoras buscam sempre nesses encontros pedir sugestões e auxílio 
para nossos desafios, que são diferentes das outras escolas do município 
de Ariquemes. Não existe uma formação específica para a educação 
integral, lamentavelmente. 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação 
Integral? 

G1 
Através de projetos. No início do ano letivo na semana do planejamento 
anual são programadas todas as atividades do ano e é através de projetos 
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esse trabalhado é executado. O plano semanal e feito em cima desses 
projetos. Claro que quando necessita a gente faz algumas mudanças, 
conforme a necessidade vai surgindo vai se fazendo as adaptações. Cada 
oficina tem seus próprios projetos.  

G2 

Então nós trabalhamos em horário oposto em outro lugar. Lá no sócio 
cultural e os professores aqui com as disciplinas curriculares o reforço que é 
trabalhado lá. Que é a recuperação paralela, nós temos uma ficha de 
intercâmbio a onde as dificuldades aqui da sala de aula são passadas para 
os professores do projeto que buscam meios de amenizar esse problema. 
Hoje todos os profissionais da educação integral são contemplados com o 
planejamento porque ano passado não tinha. Funcionava apenas a ficha de 
intercâmbio e nas reuniões os professores se encontravam e trocavam 
informações. Hoje temos o planejamento onde o professor vem planejar na 
escola e ele tem esse contato com a professora ou professor da educação 
integral para que ocorra esse fortalecimento maior entre os profissionais. A 
partir daí olham as dificuldades da sala e planejam juntos. E dessa maneira 
atendem aos alunos fazendo a recuperação paralela que seriam um 
atendimento mais individual. 

G3 

O currículo vira prática nas aulas das oficinas extracurriculares. Através do 
planejamento anual cada professor traça todo o conteúdo que será passado 
no decorrer do ano. E o planejamento semanal é feito com base nesse 
indicador. Cada plano contempla a elaboração e execução de projetos que 
serão concretizados durante o ano letivo vigente. A coordenação 
pedagógica auxilia os profissionais que tem dificuldades com a prática. Seja 
por falta de experiência, que é o caso de alguns profissionais que chegaram 
aqui e nunca tinham trabalhado em uma escola de tempo integral.  Sempre 
existe essa preocupação por parte da gestão deixar claro para essas 
pessoas que ingressam, sobre como é o trabalho desenvolvido em uma 
escola que oferece formação integral. 
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APÊNDICE H- RESPOSTAS DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 

 

DADOS COLETADOS POR MEIO DAS ENTREVISTAS/GRAVADAS APLICADAS 

ÀS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS 

COORDENADORES PEDAGÓGICOS 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

O que contempla o currículo de uma escola de Educação Integral? 

CP1 
 

Então, nós temos os estudos orientados onde trabalhamos com momentos 
de leitura, matemática dinâmica, informática e estudo e pesquisa. Total de 
10 horas. Temos arte e cultura que trabalha dança, teatro, música e fanfarra. 
São quatro aulas semanais. Temos esporte e lazer que é recreação e jogos, 
educação ambiental e educação e saúde total 20 horas semanais divididos 
por horários. Os monitores têm 40 horas semanais e os estagiários com 30 
horas semanais incluindo horário de almoço que eles também trabalham. Os 
estagiários ficam na hora do almoço. São 04 horas de planejamento, 10 
horas de almoço e o restante é aula com aluno e os monitores são 40 horas 
semanais. 

CP2 

Nosso currículo contempla assim a educação básica do pré-escolar até o 
nono ano, dentro desses aí temos uma diferença, temos a grade 
extracurricular, dentro do currículo básico nos temos as aulas extracurricular, 
que funcionam no sócio cultura, como dança, nós temos o acompanhamento 
pedagógico português, matemática e estudo e pesquisa quem dá essas 
aulas são nossos professores estagiários, que a gente pega em 
determinadas áreas específicas ou é pedagogo para trabalhar do primeiro ao 
quinto e aí a gente pega na área especificas para trabalhar de sexto ao 
nono, que são monitores, só que são contratados como monitores, mas já 
são graduados ou é em português ou em matemática pra dar aula do 
acompanhamento pedagógico.  

CP3 

Contempla aproveitando as formações da escola. Onde todos participam 
todos os professores, monitores estagiários. Superando assim aquela 
dificuldade que os professores encontram para interagir porque não tem 
tempo para o planejamento e até a falta de recurso didático.  

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Qual formação recebem os professores que atuam nas escolas que 
ofertam Educação Integral? 

CP1 

Os professores de educação integral participam da formação que a 
secretaria de educação oferece aos professores de sala de aula (regular). 
Própria não tem, mas eu vejo que seria necessário que tivesse uma 
formação específica para a eles, claro que o momento de leitura matemática 
e dinâmica os professores adaptam os projetos e eu vejo que há um grande 
rendimento, mas as áreas de saúde, educação ambiental e fanfarra ficam 
meio soltas. No início do ano agente elabora projetos aonde eles vão 
desenvolvendo em seus planejamentos semanais. O trabalho com os alunos 
e feito com projetos, na educação integral cada professor 
(monitor/estagiário) elabora seu projeto que será desenvolvido no decorrer 
do ano letivo. 

CP2 

Nós temos uma formação continuada aqui na escola, oferecida pelas 
coordenadoras daqui da escola e de acordo com série que o monitor e o 
estagiário trabalham, eles assistem com os professores da educação básica. 
Não existe uma formação na área de educação integral, infelizmente nós 
ainda não temos isso. Mas acho assim que cada professor que vem pra cá 
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deveria ser diferenciado. Eu acho que antes de chamar os professores eles 
deveriam saber sobre educação integral, porque às vezes as pessoas que 
vem pra cá e não entendem nada de educação integral, mesmo os 
professores regentes deveriam aprender antes de vir para uma escola de 
educação integral. 

CP3 

Nenhuma. Não existe uma formação específica. A educação integral deixa a 
desejar muita coisa, no papel é tudo muito bonito, mas quando você vai para 
a prática. Sofre professor, coordenador, monitor e até mesmo os alunos. 
Acaba sofrendo todos juntos. 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação Integral? 

CP1 

No planejamento anual cada professor elabora seus projetos, que serão 
desenvolvidos no decorrer do ano. A coordenação pedagógica vai fazendo 
acompanhamento e nas formações trocamos ideias sobre os planejamentos 
semanais. 

CP2 

Eu faço um horário, pela nossa grade curricular, que determina as horas que 
cada turma deve ter. Então nós temos as aulas de currículo básico 
ministrada aqui sala de aula pelo professor regente e temos as oficinas 
extracurriculares que contemplam matemática, momento de leitura, 
matemática dinâmica, informática educacional e pesquisa. As aulas de 
informática são ministradas aqui no laboratório, as crianças vão para o 
horário oposto lá no sócio onde almoçam e aí a gente tem o nosso horário aí 
eles para a aula de informática, casando com as aulas de educação 
ambiental que acontece na horta. O aluno tem quatro horas aula de 
momento de leitura e de matemática dinâmica e uma aula de estudo e 
pesquisa por semana. E também contempla a dança, a fanfarra e a capoeira. 
Ainda tema parte de recreação e jogos e ainda tema higienização corporal a 
horta a jardinagem que na educação ambiental que a professora trabalha 
junto com o professor de informática. Nas séries finais reduz o momento de 
leitura e aumenta a hora em outras oficinas. 

CP3 

Entre os professores do currículo básico e os professores do currículo 
integral existe uma dificuldade de se integrar, de se entenderem e de 
socialização. Devido não ter tempo para planejamento em minha opinião 
deveria ter tempo para socializar esses profissionais. No início até tentamos 
fazer com que isso acontece, mas devido aos horários dos professores em 
planejar não foi possível.  Na verdade eu vejo o projeto burareiro como 
creche, porque os pais deixam os filhos aqui apenas para trabalhar o dia 
todo e não é esse o objetivo. O objetivo é que para que as crianças 
participem das oficinas para aprender mais, seria igual aos cursinhos do 
SENAI.  Acho que os pais pensam “Vou deixar lá o dia todo e as babás vão 
cuidar”.  Tudo é muito bonito no papel, eles apresentam uma proposta que 
não acontece na realidade. 
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APÊNDICE I - RESPOSTAS DOS PROFESSORES 

 

DADOS COLETADOS POR MEIO DE ENTREVISTAS/GRAVADAS APLICADAS 

AOS PROFESSORES  

PROFESSORES- ESCOLA A 

SUJEITOS 

PERGUNTA 

O que contempla o currículo de uma escola de Educação Integral? 

P1 
O currículo é diferente da educação básica. Ele deve conter reforço 
escolar, teatro, dança, esportes entre outras atividades. 

P2 
O currículo da educação integral contempla estudos orientados, artes e 
cultura, recreação, jogos, educação ambiental e educação e saúde. 

P3 
Uma matriz curricular reformulada, além de currículo base, os alunos tem 
novas estudos e atividades para fortalecer o aprendizado. 

P4 

Na minha escola, contemplam estudos orientados, ações desenvolvidas 
como as oficinas de leitura, matemática dinâmica, informática, educação 
ambiental, atividades esportivas e motoras e educação e saúde e diversas 
outras atividades. 

P5 
No meu ver contemplam estudos orientados, matemática, leitura, estudo e 
pesquisa, arte e cultura, esporte e lazer, teatro, dança e etc. É um 
currículo bem diferente da educação básica. 

SUJEITOS  

PERGUNTA 

   Qual formação que recebem os professores que atuam nas escolas 
que ofertam Educação Integral? 

P1 

Simplesmente não existe. A SEMED tenta criar nos encontros de 
formação, um elo entre o professor titular e os professores da educação 
integral para trabalharem em parceira os conteúdos e auxiliar nas 
dificuldades dos alunos, mas não existe nenhuma uma formação 
específica.  

P2 
Participamos de cursos de formação, mas com foco na educação básica. 
Esses encontros acontecem todos os meses, mas até o momento não foi 
oferecido formação para a educação integral. 

P3 
Não recebemos formação para atuar na educação integral. A formação 
acontece no geral. 

P4 As formações para a educação integral simplesmente não acontecem. 

P5 

Até onde lembro não recebemos. A formação oferecida nunca direciona 
ações para os professores que atuam na educação integral. Eu considero 
lamentável, pois a formação poderia contribuir para melhorar nossa 
prática. 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação Integral? 

P1 Execução de projetos nas oficinas. 

P2 
De forma lúdica oferecendo reforço sobre aquilo que os alunos não 
aprenderam em sala de aula. 

P3 
Através de projetos nas oficinas, os professores visam facilitar o 
aprendizado de seus alunos. 

P4 Utilizamos o lúdico. 

P5 
Na escola são desenvolvidos projetos nas inúmeras oficinas que, a escola 
disponibiliza aos alunos. 
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ROFESSORES- ESCOLA C 

SUJEITOS 

PERGUNTA 

O que contempla o currículo de uma escola de Educação 
Integral? 

P11 Eles trabalham em parceria com as escolas, ofertando auxílio sobre 

PROFESSORES- ESCOLA B 

SUJEITOS 

PERGUNTA 

O que contempla o currículo de uma escola de Educação 
Integral? 

P6 
Contemplam as áreas de arte e cultura, estudos dirigidos, 
educação e saúde, educação ambiental, recreação e jogos e outras 
atividades diferenciadas. 

P7 
Além do currículo básico a educação integral contempla as áreas 
de informática, estudo e pesquisa, fanfarra, dança e teatro. Todas  

P8 
Contempla informática, estudo e pesquisa, língua portuguesa e 
matemática dinâmica, arte e cultura, fanfarra, dança e teatro. A 
ideia é oferecer outros meios de adquirir conhecimento. 

P9 
Contemplam oficinas de dança, matemática, português, meio 
ambiente, saúde e esporte. O professor pode trabalhar inúmeras 
possibilidades de aprendizado. 

P10 
Contemplam diversas atividades desenvolvidas por meios de 
projetos. 

SUJEITOS  
PERGUNTA 

   Qual formação que recebem os professores que atuam nas 
escolas que ofertam Educação Integral? 

P6 
Nenhuma. As formações que a SEMED oferece tratam apenas da 
educação básica. 

P7 
Trabalho em uma escola de educação integral, mas nunca recebi 
numa formação para isso. 

P8 
Formação específica não tem. Recebemos formação mensal, mas 
para trabalhar com projetos. 

P9 
A formação na educação integral pra nós é um sonho que ainda 
está distante de se tornar realidade. 

P10 Recebemos formação, mas não para a educação integral.  

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Como ocorre a operacionalização do currículo de Educação 
Integral? 

P6 Projetos nas oficinas culturais. 

P7 Através de projetos desenvolvidos nas oficinas. 

P8 Elaboração e execução de projetos.  

P9 
Através dos projetos que são desenvolvidos nas oficinas.  No meu 
ver facilita até organizar as aulas. 

P10 
Projetos. Tudo é através de projetos, nossa coordenadora nos 
orienta sempre a utilizar essa ferramenta didática. 
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aquilo que os alunos possuem dificuldade. 

P12 
Oficinas de dança, matemática, português, meio ambiente, saúde e 
esporte. 

P13 Lúdico. Seria uma forma prazerosa de aprender. Através de jogos. 

P14 Um currículo que possibilite novas oportunidades de aprendizado. 

P15 
Trabalham de forma diferenciada da educação básica. Além de 
influenciar de forma positiva a vida dos alunos.  

SUJEITOS 

PERGUNTA 

Qual formação que recebem os professores que atuam 
nas escolas que ofertam Educação Integral? 

P11 

É triste, mas a educação integral nenhuma, as formações são feitas 
para atender a todos que atuam na escola. Trata-se de um 
aperfeiçoamento para assegurar um ensino de melhor qualidade já 
que tem o objetivo a reflexão da ação sobre a prática. 

P12 
 Temos no calendário anual de formação para professores. Nossos 
encontros acontecem mensalmente. 

P13 

Funciona assim, os professores passam as dificuldades de sala e 
as coordenadoras elaboram a formação com base no que foi 
passado. Solicitando que sejam desenvolvidos projetos e sequência 
didática dos conteúdos trabalhados em sala de aula. 

P14 

Nas formações são passados conteúdos escolhidos (leitura, 
interpretação, multiplicação, tabuada entre outros) pela secretaria 
de educação, que capacita as coordenadoras e elas multiplicam 
essa formação para todos os professores da escola. 

P15 

Recebemos formação para trabalhar com leitura em sala de aula, 
interpretação, gramática e conhecimentos matemáticos adição, 
subtração, divisão e multiplicação. Além aprender a elaborar 
projetos e trabalhar com sequência didática. 

SUJEITOS 
PERGUNTA 

Como ocorre a operacionalização do currículo de 
Educação Integral? 

P11 
Organizamos todas as nossas ações através da execução de 
projetos, isso facilita para o professor e aluno. 

P12 Através do lúdico, fazendo jogos nas oficinas do sociocultural. 

P13 
A operacionalização acontece de forma lúdica. Oportunizando aos 
alunos uma maneira prazerosa de aprender. 

P14 Usando o lúdico. Os alunos participam de atividades interativas. 

P15 Projetos nas inúmeras oficinas ofertadas pela escola. 

 


